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Bona Diada, tot i caure en diumenge
Es preveu una Diada molt animada quan a participació ciutadana i venda de roses, tot i que
enguany Sant Jordi cau en diumenge, fet que provoca que molts ciutadans marxin fora a passar
el cap de setmana i, per tant, no participin de la festa popular i no comprin tantes roses.
Aquesta previsió es fonamenta en el factors següents:
 És just el diumenge després de Setmana Santa, per tant es preveu que molts ciutadans
no tornin a marxar fora i es quedin a viure la Diada.
 Moltes persones de municipis es desplacen a les ciutats per participar de la festa.
 La millora econòmica es nota una mica més en el sector del comerç, respecte a l’any
passat.
 En els últims anys, els turistes també s’han afegit a la festa i compren roses.
 S’ha registrat una demanda similar a la de l’any passat per part d’empreses, comerços,
restaurants, locals d’oci nocturn, equipaments socials i culturals, etc., que han
encarregat roses als floristes per regalar als seus treballadors, clients o usuaris –i ho
faran divendres, dissabte o diumenge -, o bé per decorar els seus espais comercials.

Es vendran uns 6 milions de roses, com en els últims 5 anys
La xifra de vendes de roses que es preveu durant la Diada a Catalunya és de 6 milions com en
els últims 5 anys. La lleugera millora del consum podria haver fet augmentar les vendes aquest
any, però el fet que la Diada caigui en diumenge fa que el sector sigui conservador a l’hora de
fer previsions.
Del total de roses comercialitzades a Catalunya, Mercabarna-flor vendrà al voltant d’un terç, és
a dir, més de 2 milions d’unitats.
Sense dubte, 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 es mantenen
El preus es mantindran als mateixos nivells que l’any passat. La desfavorable climatologia dels
mesos de febrer i març a alguns països productors com Equador, feia preveure una menor
oferta de producte de l’apreciada varietat Freedom, i per tant, un increment de preus.
Finalment, però, l’oferta s’ha equilibrat amb la major disponibilitat de rosa de la varietat Red
Naomi, produïda a Espanya i Holanda.
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. 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 !
Els ciutadans demanen embolcalls més ecològics i moderns
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, pràctics i econòmics. Enguany, 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.
 Figures de ferro o altres materials en forma de drac, cor, etc. que serveixen de
suport a la rosa

Embolcalls dissenyats i fabricats a Catalunya
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. Tots ells donen una nova imatge de la rosa de Sant Jordi, molt
més moderna i adaptada als gustos actuals dels ciutadans. A més, faciliten la feina al
florista perquè estan dissenyats perquè aquests puguin ficar la rosa i disposar la resta
d’ornaments típics de Sant Jordi, fàcilment.

Orígens de les roses de Sant Jordi
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.
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%).
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Les roses més comercialitzades
Les varietats Freedom i Red Naomi destaquen com les més venudes i
la Lucky Red és la novetat d’enguany
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.
Altres varietats de roses vermelles, però que se’n comercialitzen en menys quantitat són les
següents: Lovely red, Red eagle i Chrysler Imperial, aquesta última és molt olorosa.
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).
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Les varietats de color
Les noves varietats de colors fúcsia i préssec aporten un toc vintage,
molt de moda
Fúcsia i préssec
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.
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Pel que fa a les roses de colors més tradicionals, d’entre les més comercialitzades destaquen les
següents:
Blanques
De les roses blanques, la Dolomiti és la més venuda. Per Sant Jordi es la més
comercialitzada de les de color pel costum d’alguns homes de regalar la rosa vermella a la
mare i la dona, i la blanca, a les filles.
Dolomiti

Grogues
La varietat Penylane, de color groc llimona, és també una de les roses de color més
venudes.
Penylane

