
 

Sant Jordi 2016 
 
 

Mercabarna-flor preveu que es vendran 6 milions de roses 
malgrat la festa cau en dissabte 
 

 Els preus tendiran a la baixa 
 

 La rosa Explorer, resistent i sense espines es presenta com a novetat 
 

 Últimes tendències en decoració per Sant Jordi: Roses Naturals 

 
14 d’abril de 2016. Avui, Mercabarna-flor ha presentat les previsions de vendes de roses per 
Sant Jordi, en un acte presidit pel regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de 
Barcelona i President de Mercabarna, Agustí Colom; acompanyat pel president de l’Associació 
d’Empresaris Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle; el president del Gremi de Floristes 
de Catalunya, Joan Guillem i el director general de Mercabarna, Josep Tejedo. 

 
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.  

 
Agustí Colom ha destacat que “El fet que Sant Jordi sigui una festa molt arrelada entre els 
ciutadans fa preveure, si fa bon temps, que es comercialitzaran uns 6 milions de roses a 
Catalunya, com en els últims 3 anys, malgrat que la festa cau en dissabte”. El president de 
Mercabarna ha explicat que quan la festa cau en cap de setmana la venda de roses acostuma a 
disminuir, perquè les empreses no en compren per regalar als seus treballadors, i una part del 
ciutadans es desplaça a passar el cap de setmana a municipis on la Diada no arrela tant com a 
les ciutats.  

 
“Tot i això -ha afirmat Colom- hi ha factors que podrien fer que se superessin les vendes de 
l’any passat, com per exemple, el fet que moltes empreses han realitzat encàrrecs a floristeries, 
perquè regalaran igualment la rosa als seus treballadors divendres, tot fent-los viure un petit 
Sant Jordi avançat”. Un altre fet significatiu en aquesta línia és –segons informa el president de 
Mercabarna- el fet que moltes empreses del sector de la restauració, l’hoteleria i l’oci 
(discoteques, teatres...) s’han volgut sumar a la festa, tot encarregant roses i pètals de rosa per 
fer viure també la Diada als clients que els visitin dissabte.  

 
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 tendeixen lleugerament a la baixa 
 
La previsió inicial d’una menor demanda de roses pel fet que la Diada caigui en dissabte fa 
suposar que els preus tendiran lleugerament a la baixa respecte a 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. 
 

Les de Colòmbia i Equador, les més venudes per qualitat i preu 
 
El 92% de les roses que es vendran a Mercabarna-flor per Sant Jordi seran d’importació, mentre 
que el 8% seran d’origen nacional. D’aquest 8% de roses d’origen nacional, el 4% seran de 
procedència catalana.  
 
Les roses de Colòmbia i Equador han augmentat la seva presència al Mercat, passant de 
significar el 35% i el 25%, respectivament, l’any passat, al 38% i 34%, enguany, en detriment de 
les procedents d’Holanda, que han passat del 30% al 20%. 

 
L’any passat, la gran producció d’Holanda, gràcies a la bona climatologia, i la reducció de l’IVA 
del 21% al 10%, van fer molt competitives les roses procedents d’aquest país. Enguany, però, el 
fet que Colòmbia i Equador produeixin una rosa de la varietat Freedom (la més venuda per Sant 
Jordi) molt apreciada per a la Diada, i el baix preu del petroli han fet augmentar les 
importacions de roses d’aquests dos països. 
 
Pel que fa a les roses d’origen català, es consumeixen totes les que se’n produeixen, però 
aquestes no són suficients per satisfer la gran demanda de Sant Jordi. 
 

Freedom i Red Naomi, les més venudes i  l’Explorer,  la novetat  
 
Per a 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. La comercialització de roses de colors disminueix respecte a l’any passat. 
 
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 60% de les  vendes), varietat importada 
d’Equador i Colòmbia i molt apreciada per la seva vistositat, resistència i durabilitat, i la Red 
Naomi (10%). Aquesta varietat, que es va començar a comercialitzar l’any 2009 i 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. La varietat Gran Prix (5%) procedent 
d’Holanda és també una de les més demandades.  
 
Les roses produïdes a Catalunya més venudes per Sant Jordi són la Lovely Red i la Red Monarch. 
 
La varietat Explorer es presenta com a una de les novetats amb més possibilitats d’arrelar al 
mercat de Sant Jordi, pel seu color vermell fosc, gran cap, textura avellutada i tija sense 
puntxes. El seu éxit radica en que és un entremig entre la Freedom, que quan s’obre té forma 
de poncella i la Gran Prix, que un cop oberta queda molt plana. 



 

 

 
Últimes tendències: La Rosa Natural  
 
Un any més, Mercabarna-flor aposta per una rosa treballada amb creativitat i valor afegit, 
davant la multitud d’aquestes flors que es poden comprar durant la diada.  
 

Enguany, Mercabarna-flor i l’Associació d’Empresaris Majoristes (AEM) volen fer-se eco de les 
últimes tendències en tots els camps que, recollint el desig dels ciutadans, demanen tornar als 
orígens, a la natura. Per això, la rosa que proposa el Mercat està arranjada amb materials 
naturals, com la ràfia, la corda, el paper reciclat o la fusta, i amb productes no tintats. Així, per 
fer les estructures florals dels treballs de Sant Jordi es fan servir també troncs o branques, 
escorça d’eucaliptus, caixes de fusta o cartró i cordes, que donen un aire vintatge i rústic a 
algunes de les propostes. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per  a més informació: 
Roser Lapuente Camins 
Cap de Mitjans de Comunicació                                                 
93 556 35 08 / 93 556 00 00 
lapuente@mercabarna.cat 

 


