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Per Sant Jordi es vendran uns 6 milions de roses com  
l’any passat 

 

Mercabarna-flor preveu una bona diada, 
tot i caure en diumenge 

• L’Ajuntament de Barcelona ha decretat dia de comerços 
oberts per activar la Diada 

 

• Nous embolcalls reciclables, ecològics i moderns per 
substituir les cel·lofanes de plàstic 

 

• Els preus de les roses es mantindran 
 

19 d’abril de 2017. Avui, Mercabarna-flor ha presentat les previsions de vendes de roses per 
Sant Jordi, en un acte presidit pel tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació de 
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyat de la regidora de Comerç i Mercats i 
presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín i el president de l’Associació d’Empresaris 
Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle. Durant l’acte també s’han presentat les noves 
tendències d’aquest any, les varietats estrella, els diferents orígens de les roses que es 
comercialitzaran en aquesta Diada i les novetats. Enguany, el més innovador són els embolcalls 
de les roses, més ecològics i moderns per anar substituint les tradicionals cel·lofanes de plàstic. 
 
Jaume Collboni ha destacat que Sant Jordi serà una gran festa ciutadana com sempre i ha 
destacat que “des de l’Ajuntament de Barcelona hem decretat diumenge dia de comerços 
oberts a la ciutat, per contribuir a activar la Diada, malgrat aquesta caigui en diumenge”. 
Collboni ha explicat que quan la festa cau en cap de setmana la venda de roses i llibres 
acostuma a disminuir. 
  
La presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín ha explicat que el sector ha calculat que es 
vendran un 6 milions de roses, com l’any passat. “Aquest any, - ha afirmat Ballarín- el fet que la 
Diada sigui just després del cap de setmana de la Setmana Santa, farà que molts ciutadans no 
tornin a marxar fora i es quedin a viure la Diada”. La millora econòmica que s’ha començat a 
notar en el sector del comerç i el fet que, en els últims anys, els turistes s’afegeixen a la festa i 
compren roses –ha explicat la presidenta de Mercabarna- també contribuiran a que 
s’acompleixin aquestes previsions.   

 
Per la seva part, el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, ha 
afirmat que “aquest serà un Sant Jordi de 4 dies, perquè les empreses, del sector del comerç i 
l’hoteleria regalaran roses als seus treballadors, clients o usuaris, divendres, dissabte, diumenge  



Nota de premsa: 19 d’abril de 2017 

 
 
 
i dilluns“. Segons ha dit Batlle, aquesta predicció la fa basant-se en les comandes que durant 
tota aquesta setmana estan fent els floristes. 

 
Del total de roses venudes a Catalunya, Mercabarna-flor en comercialitzarà al voltant d’un terç, 
és a dir, uns 2 milions d’unitats. Sant Jordi és un dels esdeveniments més importants per al 
sector floral català, una diada en la qual es venen el 30% del total de les roses que es 
comercialitzen a Catalunya durant l’any.  
 
 

Els preus i la qualitat de les roses 
 
El preus es mantindran als mateixos nivells que l’any passat. Per tant, es podran trobar roses a 
partir de 4 € o més, depenent de la qualitat de la rosa, la llargada de la seva tija o la seva 
presentació.  
 
Jaume Collboni ha dit que “per assegurar-se una rosa de bona qualitat i llarga durada, és 
aconsellable que es compri als professionals de les floristeries”. 
 
Adéu a les cel·lofanes ! 
 
Enguany la veritable novetat són els embolcalls de les roses. Els majoristes de Mercabarna-flor, 
a demanda dels floristes, que són els que copsen l’opinió del consumidor,  volen fugir de la 
típica paperina de cel·lofana, tot oferint alternatives molt més adaptades a la demanda actual 
dels ciutadans, que desitgen embolcalls originals, reciclables i ecològics, pràctics i econòmics. 
Aquests nous embolcalls s’introdueixen al mercat, amb la idea que vagin substituint el plàstic. 
 
Els nous embolcalls segueixen 3 línies ben marcades: Paperines de cartró o papers reforçats i 
caixes de cartró, arranjades amb elegants motius de Sant Jordi (la senyera, el drac, cors... ); 
suports de fusta blanca, com la que s’utilitzava a les caixes de fruita, en forma de paperina, 
escut de Sant Jordi, gerro o altres formes decoratives; i figures de ferro o altres materials en 
forma de drac, cor, etc. que serveixen de suport a la rosa. 
 
La major part d’aquests embolcalls i suports per presentar les roses han estat dissenyats pels 
propis majoristes de Mercabarna-flor o per col·laboradors seus, i fabricats a Catalunya. 
 
Les de Colòmbia i Holanda, les més venudes  
 
El 90% de les roses que es vendran a Mercabarna-flor per Sant Jordi serà d’importació, mentre 
que el 10% serà d’origen nacional. D’aquest 10% de roses d’origen nacional, el 4% serà de 
procedència catalana (Maresme) i el 6%, sobretot, de la zona de Llevant, Almeria i Sòria.  
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El canvi més significatiu respecte a l’any passat pel que fa als orígens de la rosa de Sant Jordi és  
la davallada de roses procedents d’Equador (del 34% al 2016 a l’11% al 2017), com a 
conseqüència de factors climatològics desfavorables durant els mesos de febrer a març. 
 
 

Per aquesta raó, han augmentat al mercat les roses de Colòmbia (del 38% al 56%), les 
procedents d’Holanda (del 20% al 23%) i d’Espanya (del 6% al 8%).  
 
Freedom i Red Naomi, les més venudes i  la Lucky Red,  la novetat  
 
Per aquest Sant Jordi es posaran a la venda al voltant d’un centenar de varietats diferents de 
roses a Mercabarna-flor. El 90% de les roses venudes durant la diada seran vermelles i el 10%, 
d’altres colors.  
 
 

Tot i que se’n comercialitzaran fins a 30 varietats diferents de roses vermelles, les protagonistes 
del Sant Jordi seran, de nou, la Freedom (suposarà el 67% de les  vendes), varietat importada 
d’Equador i Colòmbia i molt apreciada per la seva vistositat, resistència al transport i 
durabilitat, i la Red Naomi (20%). Aquesta varietat, que es va començar a comercialitzar l’any 
2009 i que es produeix a Holanda i Colòmbia, gaudeix també de gran acceptació per la seva 
bellesa, amb una poncella i uns pètals molt grans i d’un color vermell intens.  

 
Enguany, d’entre les novetats en roses vermelles destaca la Lucky Red, originària d’Holanda. 
Aquesta és una varietat interessant per als agricultors perquè la seva planta és molt productiva. 
El seu color vermell intens, la mida de la seva tija i la seva durada la fan també molt interessant 
per als consumidor. 
 
Les roses produïdes a Catalunya més venudes per Sant Jordi són la Samurai, la Red Corvette, la 
Red Monarch, Lovely Red i les roses oloroses de les varietat Chrysler Imperial (de color vermell)  
i Charles de Gaulle (de color lila). 
 
Les noves varietats de colors fúcsia i préssec aporten un toc vintage, a la moda 
 
Aquest any són novetat les varietats procedents d’Holanda de color rosa fúcsia, Ivy i Bubble 
Gum, i la de color préssec, Lady Carolina, apreciades perquè aporten un aire vintage que està 
de moda.  
 
 
 
Per  a més informació: 
Roser Lapuente Camins 
Cap de Mitjans de Comunicació                                                 
93 556 35 08 / 93 556 00 00/ 610 59 50 24 
lapuente@mercabarna.cat 


