El fet que la diada caigui en dilluns beneficiarà la comercialització, sobretot si la
climatologia acompanya

Mercabarna‐flor preveu que es comercialitzin
més de 6 milions de roses per Sant Jordi
Això comporta un increment del 20% respecte a l’any passat
Avui, dijous 19 d’abril, a Mercabarna‐flor, el director de Mercats i Promoció, Joaquim
Ros, ha desvetllat la previsió de venda de roses per aquesta diada. El fet que Sant Jordi
sigui una tradició tan arrelada, unit a què cau en dilluns i a la perspectiva de bon
temps, fa preveure una diada excepcional pel que fa a la venda de roses. Segons ha
apuntat Ros, “el sector floral és optimista i espera recuperar la xifra màgica dels més
de 6 milions de roses venudes, cosa que representaria un 20% més que la diada
anterior”.
Freedom i Red Naomi, varietats de roses més destacades de Sant Jordi
D’entre les més de cent varietats de roses disponibles a Mercabarna‐flor per Sant
Jordi, la més venuda per la diada serà, com en els darrers anys, la Freedom, una rosa
vermella procedent de Colòmbia i d’Equador, que destaca per ser molt resistent i
duradora.
Tanmateix, en els últims Sant Jordi, la Red Naomi s’ha convertit en un altra de les
varietats més apreciades pels consumidors. Originària d’Holanda, es tracta d’una
varietat molt espectacular gràcies a la seva bellesa (té la poncella molt grossa i els
pètals grans i d’un color vermell envellutat) i d’una gran durabilitat.
Segons ha explicat el responsable del Mercabarna‐flor, Jaume Esteve, “tot i que la rosa
vermella segueix sent l’estrella de la diada, s’aprecia una tendència creixent per part
dels consumidors de comprar roses de colors”. Actualment, aquestes últimes ja
suposen el 30% del total de les vendes i, després de les roses vermelles, les blaves i les
blanques són les més apreciades.
Holanda i Colòmbia, principals orígens de les roses
Actualment, al voltant del 90% de les roses que es comercialitzen a Mercabarna‐flor
són d’importació, i el 10% són d’origen nacional.
Del total de roses que es comercialitzen per aquesta diada, el 35% provenen
d’Holanda. La resta de roses importades procedeixen de Colòmbia (35%) i d’Equador
(20%).
Pel que fa a les d’origen nacional, la meitat provenen del Maresme, i l’altra meitat de
les províncies d’Alacant i València.
Roses per a totes les butxaques

Pel que fa als preus de les roses, enguany n’hi haurà per a les butxaques de tots els
consumidors. Si bé les roses de tamanys més petits s’abarateixen al voltant d’un 10%
respecte al 2011 ‐donada l’abundant oferta que hi ha al Mercat‐, les de gran calibre
s’han encarit el 10% per la disminució de la seva oferta. Això ve motivat perquè el
període de fred intens que va patir aquest hivern un dels principals països d’origen de
les roses que es venen a Catalunya (Holanda), ha evitat que les roses es desenvolupin
de forma normal, i no han assolit tamanys grans.
La Rosa del Barça‐Madrid
Seguint la línia iniciada en anys anteriors, Mercabarna‐flor ha presentat la seva
proposta per ajudar els floristes a comercialitzar roses de Sant Jordi amb valor afegit.
En aquesta ocasió, es tracta d’aprofitar la repercussió popular del clàssic de la lliga
espanyola de futbol i personalitzar les roses de Sant Jordi amb motius del Barça i el
Reial Madrid, fent servir tot tipus de complements de floristeria com ara silicones i
filferros de colors, diversos elements naturals, i grans dosis de creativitat.
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