CONVOCATORIA DE PRENSA
Dijous 19 d’abril del 2018

Es presentaran les novetats en roses i arranjaments florals
d’enguany, preus, principals orígens i factors que poden incidir
en el creixement de comercialització

Previsió de vendes de roses per Sant Jordi
 Es presentarà la rosa de Sant Jordi des de la visió de
floristes estrangers
 Es visitaran les parades del Mercat en plena venda de
roses
El proper dijous, 19 d’abril, a les 07.45 hores del matí, Mercabarna-flor presentarà la
previsió de vendes de roses per Sant Jordi en un esmorzar amb la premsa al qual hi
assistiran el regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i
president de Mercabarna, Agustí Colom i el president del Gremi de Majoristes de
Mercabarna-flor, Miquel Batlle.
Durant la roda de premsa, es presentaran les noves varietats de roses i les tendències
d’enguany en arranjaments d’aquesta flor, les varietats estrella, així com els diferents
orígens i els preus de les roses que es comercialitzaran durant la Diada.
D’entre els factors que apunten a un potencial increment en la venda de roses
respecte l’any passat destaca el fet que la celebració sigui un dilluns i la recuperació
econòmica que s’està experimentant en alguns sectors.
Durant la conferència de premsa, també es mostraran roses arranjades per Sant Jordi
per floristes de la resta d’Espanya, França, Rússia, Xina i Estats Units, als qui s’ha
explicat la història de la tradicional festa catalana, i que ens mostraran les seves
diferents visions d’arreu del món.
l finalitzar la roda de premsa, es visitaran les parades majoristes del Mercat
especialitzades en roses.

Dia: Dijous, 19 d’abril
Hora: 7.45 hores (per tal de veure el Mercat en funcionament)
Programa:
7.45-8.15h Conferència de premsa i esmorzar
8.15-9.00h Visita a les parades majoristes especialistes en roses del mercat
Lloc de trobada: Mercabarna-flor (veure plànol adjunt)
Sala d’actes (1a planta)
Més informació:
Roser Lapuente Camins, cap de Mitjans de Comunicació
T. 93 556 35 08 / 93 556 30 00 / 610 59 50 24 ; lapuente@mercabarna.cat

