
 
L’Ajuntament de Barcelona i Mercabarna-flor donen suport a la campanya “Aquest 

any viu el Sant Jordi durant tota la Setmana Santa” 
 

Mercabarna-flor presenta la rosa per als turistes 
 

Donada la coincidència de la Diada de Sant Jordi amb la Setmana Santa, es vol 
potenciar les vendes de roses entre els turistes 

 
 

Avui, dijous 14 d’abril, en el marc de la presentació de la campanya “Aquest any viu el 
Sant Jordi durant tota la Setmana Santa” -impulsada pel Consell de Gremis de Comerç, 
Serveis i Turisme de Barcelona-, l’Ajuntament de Barcelona i Mercabarna-flor han 
presentat les seves iniciatives per tal que, donada la coincidència de la Diada de Sant 
Jordi amb la Setmana Santa, s’aconsegueixi mantenir el nivell de vendes de roses de 
l’any passat. Així mateix, han explicat quines seran les varietats estrella i els orígens de 
les roses que es comercialitzaran enguany.  
 
Roses inspirades en tradicions i monuments catalans 
El Sant Jordi 2011 és una Diada excepcional, perquè feia 10 anys que el 23 d’abril no 
coincidia en plena Setmana Santa i, fins d’aquí a 27 anys, aquest fet no es tornarà a 
produir.  
Aquesta coincidència farà que per la Diada de Sant Jordi Barcelona estigui plena de 
turistes (tant de la resta de l’Estat espanyol com de l’estranger), “als quals es vol fer 
viure aquesta bonica tradició catalana al llarg de tota la setmana”, segons ha explicat el 
regidor de Comerç i Petita i Mitjana Empresa de l'Ajuntament de Barcelona, Roger 
Pallarols. 
Per això, Mercabarna-flor proposa enguany atraure els turistes amb roses que evoquin 
tradicions catalanes com els castellers, o monuments característics de la ciutat comtal, 
com la Sagrada Família, la Pedrera o la Torre Agbar. En aquestes propostes, la rosa i 
l’espiga estan arranjades amb materials, colors i textures pròpies per a cada 
monument, edifici o concepte. 
Més enllà d’aquesta proposta, la directora general de Mercabarna, Montserrat Gil de 
Bernabé, ha destacat que “és molt important que les empreses mantinguin la tradició 
de regalar la rosa als seus treballadors i clients encara que sigui uns dies abans, i que 
restauradors i comerciants continuïn la tendència de decorar els seus establiments 
amb roses durant tota la setmana de Sant Jordi”. Així mateix, Gil de Bernabé ha animat 
a tots els ciutadans que marxin fora de Catalunya que regalin la rosa els dies previs a la 
Diada a totes aquelles persones a qui no veuran per Sant Jordi. 
 
La Red Naomi es consolida com a varietat estrella de Sant Jordi 
Per Sant Jordi, es posen a la venda més de cent varietats diferents de roses.  
Aquest any es preveu que la Red Naomi es consolidi com la rosa vermella més 
comercialitzada, continuant la tendència iniciada al 2010. Es tracta d’una rosa 
d’Holanda amb molt bona acceptació gràcies a la seva gran durabilitat i la seva bellesa 
(té la poncella molt grossa i els pètals grans i d’un color vermell envellutat).  



En els últims anys la varietat més venuda per la diada havia estat la Freedom, una rosa 
vermella procedent de Colòmbia i d’Equador, que destaca per ser molt resistent i 
duradora, i que continua entre les roses més comercialitzades. 
 
Holanda i Colòmbia, principals orígens de les roses 
Actualment, al voltant del 85% de les roses que es comercialitzen a Mercabarna-flor 
són d’importació, i el 15% són d’origen nacional.   
Del total de roses que es comercialitzen per aquesta diada, el 40% provenen 
d’Holanda. La resta de roses importades procedeixen de Colòmbia (35%) i d’Equador 
(10%). 
Pel que fa a les d’origen nacional, el 7% de les roses que es venen per Sant Jordi 
provenen del Maresme, i un 8% de València i Múrcia. 
 
Per a més informació, 
 
Dept. de Comunicació de Mercabarna 
Tel. 93 556 30 00 
comunicacio@mercabarna.es 
(Ingrid Buera / Montse Diego / Jordi González) 
 

mailto:comunicacio@mercabarna.es

