DOSSIER DE PREMSA
DIADA DE SANT JORDI 2019
El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme és una entitat empresarial i
sectorial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos
generals dels sectors del comerç, els serveis i el turisme.
Per la diada de Sant Jordi el Consell de Gremis recolza els actors protagonistes de la
jornada com són els 3 gremis que presentaran les activitats previstes per aquest any
• Gremi de Floristes de Catalunya
• Gremi de Llibreters de Catalunya
• Gremi de Flequers de Barcelona
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Es  manté  la  previsió  de  més  de  7  milions  i  mig  de  
roses  als  carrers  de  Catalunya  per  Sant  Jordi  
-   La   rosa   vermella   serà   la   més   venuda   amb   una   previsió   de   venda   de   7  

  

milions  a  les  floristeries  o  a  les  parades  a  la  via  pública  
-   Es   consolida   el   color   groc   com   la   segona   més   demandada,   amb   una  
previsió  de  600.000  roses  
-   FES  VIURE  SANT  JORDI,  el  nostre  lema  per  recuperar  el  valor  emocional  
associat  a  la  rosa  de  Sant  Jordi  

Barcelona,  16  d’abril  de  2019.  El  Gremi  de  Floristes  de  Catalunya  anuncia  per  la  Diada  de  
Sant   Jordi   una   previsió   de   venda   de   7   milions   de   roses   vermelles,   xifra   que   es   manté  
respecte   a   l’any   passat,   malgrat   ser   l’endemà   de   les   vacances   de   Setmana   Santa,   i   es  
consolida   el   color   groc   com   la   segona   varietat   més   demandada,   amb   una   previsió   de  
600.000  roses.  
El  Gremi  vol  llençar  aquest  any  un  missatge   per  recuperar   l’essència  de   la   rosa   de  Sant  
Jordi,   aclaparada   per   la   intensitat   i   l’impacte   comercial   d’aquest   dia.   Sota   el   lema   FES  
VIURE  SANT  JORDI   volem   recuperar  el  valor  emocional  que  té  l’obsequi  de   la   rosa   i   el  
que  simbolitza:  l’amor,  l’amistat  i  el  respecte.  Recordar  el  seu  simbolisme  és  viure  i  fer  
viure   un   Sant   Jordi   obert,   igualitari   i   plural,   però   amb   el   valor   emocional   que   milers   de  
persones  transmetran  aquesta  Diada  amb  l’obsequi  de  la  rosa.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Varietats  preferides  i  preu  
Les   varietats   de   roses   vermelles   preferides   seran:   Freedmon,   procedent   de   l’Equador   i  
Colòmbia,  de  color  vermell  molt  vistós  i  resistent;  Red  Naomi,  que  es  produeix  a  Holanda  i  
Colombià,  amb  poncella  i  pètals  molt  grans  i  de  color  vermell  intens;  i  Samurai,  originària  
de  Catalunya,  de  color  vermell  que  no  perd  intensitat  amb  el  fred,  amb  una  tija  llarga  i  
fulles   resistents.   Amb   referència   a   les   roses   grogues,   la   més   demanada   serà   la   varietat  
Penny  Lane,  provinent  d’Holanda,  de  cap  gran  i  bona  obertura.  
El  preu  d’una  rosa  de  qualitat  està  entre  4  i  5€  o  més,  semblant  a  l’any  passat,  segons  la  
llargada  de  la  tija  o  la  seva  presentació.    
Gremi  de  Floristes  de  Catalunya  
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Mercats,  majoristes  i  professionals  floristes  
Serà   possible   gaudir   d’una   nova   Diada   de   Sant   Jordi   immensa,   gràcies   a   la   feina   que  
porten  a  terme  tant  el  Mercat  de  la  Flor  i  Planta  Ornamental  com  el  de  Mercabarna,  i  els  
seus   majoristes,   que   cobreixen   una   gran   demanda   puntual   amb   roses   de   qualitat   i   al  
millor  preu.  
Els   floristes   professionals,   com   a   experts   coneixedors   de  les  roses,  estan  preparats  per  
oferir   des   de   les   botigues   o   les   parades   a   la   via   pública,   roses   de   qualitat   a   tots   els  
ciutadans.  
Alhora,  agraïm  la  solidaritat  d’aquelles  persones  que  col·∙laboren  en  diverses  associacions  i  
que  faran  arribar  Fes  Viure  Sant  Jordi  a   col·∙lectius  com  és  el  cas  de  la  gent  gran  que  viu  
sola,  tant  homes  com  dones,  que  rebran  la  rosa  de  molts  floristes  col·∙laboradors  amb  el  
projecte  “Radars”.  
  
Ordenació  de  la  venda  a  la  via  pública  
Sobre  les  parades  amb  llicència  a  la  via  pública  per  la  venda  de  roses,  com  ja  és  habitual,  
el   Gremi   denúncia   un   excés   de   llicències   sobretot   en   els   carrers   més   emblemàtics   i  
cèntrics,  encara  que  l’Ajuntament  dedica  esforços  per  tal  d’esponjar  i  evitar  saturació.  Als  
carrers   excepcionalment   durant   la   Diada,   són   la   prolongació   de   la   professionalitat   dels  
floristes   que   treballen   cada   dia   durant   tot   l'any,   i   no   hauria   de   ser   només   exemple   de  
massificació.  El  Gremi  vol  recuperar  l’esencia  de  la  Diada  perque  sentim  passió  per   Sant  
Jordi.  
Durant  aquest  any,  malgrat  la  reivindicació  reclamant  una  ordenació  lògica  d’ocupació  de  
l’espai   públic   a   la   ciutat   Barcelona,   i   també   en   altres   poblacions   de   Catalunya,   hem  
avançat   en   un   mòdul   específic   per   a   floristeries,   que   està   aturat   davant   les   eleccions  
municipals  vinents.  
  
  

Gremi  de  Floristes  de  Catalunya  
El  Gremi   de   Floristes   de   Catalunya   fundat   l’any   1880,   és   una   associació   sense   ànim   de   lucre   que  
agrupa   a   les   empreses   legalment   establertes   en   la   manipulació   de   flors   i   plantes   naturals   i  
artificials,   elements   complementaris   i   afins.   Entre   les   funcions   del   Gremi   estan:   la   representació,  
gestió,   foment   i   defensa   dels   interessos   econòmics   o   socials,   professionals   i   culturals   dels   seus  
membres;   organitzar   iniciatives   de   promoció   per   incentivar   el   consum   i   donar   la   conèixer   la  
professionalitat   dels   floristes;   i   desenvolupar   cursos   d'art   floral   o   activitats   formatives   afins   al  
sector.  
  
  

  

Per  a  més  informació  Departament  de  Comunicació:  
Tel  934  616  453  /  685  396  236  
Email:  gremi@floristes.cat  

Gremi  de  Floristes  de  Catalunya  

C/  Londres,  núm.  96,  pral-‐2ª  -‐  08036  Barcelona  
telèfon  934  616  453  /  685  396  236  ·∙  email  gremi@floristes.cat  ·∙  web  www.floristes.cat  

Nota de premsa

El Gremi de Llibreters de Catalunya espera un Dia del
Llibre tan participatiu com els dels últims anys i que
"contribueixi a consolidar la recuperació del sector"
Barcelona, 8 d'abril de 2019.- El Gremi de Llibreters de Catalunya espera un Dia del Llibre tan massiu i
participatiu com els dels últims anys i que "contribueixi a consolidar la recuperació del sector", tal
com assenyala M. Carme Ferrer, la seva presidenta. El Gremi preveu que, a nivell de públic i venda, la
festa seguirà la línia de consolidació i en alguns llocs de creixement de l'últim llustre. Per la seva
banda, Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre de Catalunya, destaca que la festa arriba en un
moment en què el sector continua "la tendència positiva de recuperació". A la capital catalana, la
festa creix en espais i facilitats a tots els barris, gràcies a la col·laboració entre el Gremi de Llibreters i
el conjunt de la Cambra del Llibre amb l'Ajuntament de Barcelona.
Ferrer creu que aquest Sant Jordi, que s'escau just després de Dilluns de Pasqua, "serà per a molts la
millor manera d'incorporar-se a la feina després de les curtes vacances". El dia de Sant Jordi a banda,
la presidenta del Gremi preveu que, com s’esdevé de fa anys, la proximitat de fires i les notícies
contínues sobre llibres i llibreries farà que hi hagi venda "tant abans com després del Dia del
Llibre". Ferrer destaca la capacitat de la diada per a ser "difusora del llibre i de la lectura" i fa una
crida a tothom a gaudir-ne i a triar i remenar entre els més de 50.000 títols que es podran trobar a les
parades i a les llibreries. Tant Ferrer com Tixis destaquen "l'esforç que fan llibreters, editors,
distribuïdors i les administracions municipals per tal que tot estigui a punt el dia 23". També
remarquen la importància de la festa per al sector, que l'any passat es va saldar amb una facturació
de 22 ME, un 2% més que l'any anterior.
El Gremi preveu que “alguns establiments obriran el Dilluns Sant, opció que permet la llei de comerç, i
també en d’altres jornades hàbils, i que serà molt bo per a zones de vacances, de muntanya i de
platja, en les quals la gent que s’hi hagi desplaçat aprofitarà per a comprar a les llibreries d'aquests
pobles i ciutats".
Creixement als barris de Barcelona
El Gremi de Llibreters es felicita de l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona gràcies al qual la festa
creix en tots els barris de la ciutat: des del Passeig de Sant Joan, dedicat a la literatura infantil i
juvenil, el còmic i l'àlbum il·lustrat, fins a Ciutat Vella i l'Eixample, els dos districtes que acullen el
gruix de les parades. En aquest sentit, per a facilitar la circulació de les persones, la seguretat i el
gaudi de la festa, s’han ampliat el espais incorporats els darrers anys, com la Diagonal, el carrer del
Consell de Cent i Còrsega, que fan de connectors entre el Passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya,
tot estenent-se direcció Balmes. Com a novetat, a la plaça Vicenç Martorell del Raval es muntarà un
grup de parades dedicades als llibres sobre disseny, art i fotografia. "El més important de l'acord és
que s'ha treballat amb un disseny de la festa que millora la mobilitat, la fluïdesa i la seguretat de la
gent, com també l'accés a les activitats", diu Ferrer. A la capital catalana, hi haurà més de 200
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parades de llibreries agremiades, que s’afegeixen a l’àmplia representació de la resta de la
demarcació i a les de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.
En aquests territoris, es preparen diverses activitats aprofitant la proximitat del Dia del Llibre. A Vic,
per exemple, en el marc del Mercat del Ram, hi haurà escriptors firmant els seus llibres amb parades
conjuntes dels llibreters. Una iniciativa semblant, d’autors, signatures i parades de llibreries,
s’esdevindrà a Girona el Dissabte Sant. Per altra banda, més de cent autors assistiran Dijous Sant al
Berenar Literari que es fa a Torroella de Montgrí des de ja fa 9 anys. A les capitals de Tarragona i
Lleida, com també d’altres ciutats, s’han fet pactes similars.
Ferrer està convençuda que “tota la Setmana Santa serà bona i que el dia de Sant Jordi serà
esclatant com sempre: tothom comprarà llibres, no només els de regalar, sinó també llibres per tota
la famíilia. És una tradició i una festa molt nostra, en la qual participem tots” i afegeix que “quan
vegem el resultat de vendes es tornarà a constatar que s’haurà venut de tot: molt llibre infantil i
juvenil i novel·la, però també assaig, cuina...., més enllà dels títols més venuts, ja que comprem el
que ens agrada i ens fa il·lusió, però a més ens trobem en un any de moltes novetats d'escriptors
que venen per la seva qualitat literària, llibres polítics d’actualitat i tots aquells que recomanem els
llibreters. Com sempre hi ha llibres per tothom”.
La internacionalització del Dia del Llibre
La festa del Dia del Llibre i de Sant Jordi és cada vegada més internacional i serveix de presentació i
projecció de Catalunya al món. Per aprofundir en aquesta línia, el Gremi ha establert contactes amb
la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires, que aquest any té Barcelona com a ciutat
convidada d'honor, per tal de poder 'exportar' la festa a la capital argentina, com explica M. Teresa
Carbano, presidenta de la Fundación El Libro, organitzadora de la FIL, a qui el Gremi va fer una
entrevista que posem a disposició de tots els mitjans: "Ens encantaria organitzar de manera
permanent un Sant Jordi a l'Argentina, començant per Buenos Aires, per ser la ciutat del món amb
més llibreries per habitant; ara, amb motiu de la fira, tindrem l'oportunitat que els llibreters de
Barcelona ens ensenyin com fer-ho".
La possible celebració del Dia del Llibre a l'Argentina és una iniciativa que està en consonància amb
altres portades a terme anteriorment, com la visita d'un grup de mitjans i periodistes internacionals
a Barcelona l'any passat per conèixer la festa amb motiu de l'Any del Turisme Cultural, acció
impulsada pel Gremi i l'Agència Catalana de Turisme; o bé, al 2017, l'arribada d'un grup de llibreters
de diferents països europeus a la capital catalana, interessats a conèixer els aspectes logístics i
d'organització de la festa, l‘agermanament amb la ciutat de Palermo per a celebrar Sant Jordi o la
presentació de la nostra festa com a candidatura a Patrimoni Immaterial de la Humanitat (UNESCO).
Els acords del Gremi amb la Universitat de Barcelona, amb qui coordina l’Escola de Llibreria, i la
Universitat Internacional de Catalunya, permetrà fer el Dia del Llibre minut a minut, un esforç
comunicatiu amb l’objectiu de facilitar als mitjans informació continuada al llarg del dia sobre el
desenvolupament de la celebració.
Més informació: MONMAR COMUNICACIÓ · Eudald Aymerich Jou - Tel. 93 812 58 97 - 685 506 531 info@monmar.net
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COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES I INSTITUCIONS
En primer lloc, el Gremi manifesta el seu agraïment a la Cambra del Llibre de Catalunya i al seu
president, Sr. Patrici Tixis, perquè és la unió de tots els gremis que en formen part el que garanteix
l’èxit de la diada.
D’altra banda, el Gremi de Llibreters de Catalunya estableix acords de amb entitats, empreses i
institucions que ens ajuden a fer possible el Dia del Llibre.

PATROCINADORS
BANC SABADELL. Sr. Jordi Fernández
La Diada de Sant Jordi és una cita amb el millor patrimoni d’una societat, la seva cultura, i el tribut al
llibre, una de les seves principals talaies. Perquè qui emprèn el viatge de la lectura sap que abraça un
món etern, ric, imaginatiu i sense fronteres, un món que abandera el coneixement, la diversitat,
l’emoció, la discrepància, el progrés, la ciència, l’espiritualitat i la història. En suma, una exploració a
l’essència de la humanitat i les seves circumstàncies.
El 23 d’abril és un dia de reconciliació amb la creativitat i el talent, una festa que enalteix el llibre i la
rosa com a símbols de la cultura i l’amor, un maridatge inqüestionable per a qualsevol societat que
aspira a seguir millorant i evolucionant. I en aquest propòsit Banc Sabadell sempre serà present,
donant suport a projectes que contribueixen al progrés. Gràcies al Gremi de Llibreters de Catalunya
per ser facilitadors culturals i ajudar tothom a entendre una mica millor aquest món tan divers quant a
sensibilitats, coneixements i experiències amb la seva valuosa activitat diària.

ÒMNIUM CULTURAL. Junta directiva nacional
Òmnium Cultural Impulsa diverses estratègies de premis literaris, clubs de lectura i d’altres accions de
promoció amb l’objectiu de prestigiar la literatura catalana, de fomentar la creació i d’augmentar el
nombre de lectors. D’entre aquestes, Òmnium Cultural vol prescriure lús de les llibreries com a principal
canal per a fer arribar un bé cultural tan rellevant com és el llibre a tots els racons del nostre país.
És per això que, enguany, Òmnium Cultural ha decidit de patrocinar el Gremi en la celebració de la
diada i col·laborar amb accions de comunicació que portin la gent a les llibreries, no només el Dia del
Llibre per Sant Jordi, sinó cada dia, tot l’any.
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COL·LABORADORS
UNIVERSITAT DE BARCELONA - UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

Gràcies als acords subscrits entre el Gremi i aquestes dues universitats, diversos alumnes dels seus
centres (Escola de Llibreria i Facultat de Ciències de la Comunicació) viuran la diada des de dins, tot
ajudant l’equip de professionals en tasques de comunicació, logística i organització. D’aquesta manera
el Gremi donarà notícies durant tota la jornada. Serà El Dia del Llibre minut a minut.
AGRAÏMENT ESPECIAL
Consolat General de l’Argentina a Barcelona
Per la seva acollida, disponibilitat i facilitats en la conversa i entrevista que el Gremi va tenir amb la
Sra. M. Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro, organitzadora de la FIL de Buenos Aires.
Tot el seu personal, encapçalats per l’Honorable Cònsol General, Sr. Alejandro E. Alonso Sainz, i
l’Honorable Consolessa de Cultura, Sra. Mariel Cadenas, van fer que aquest tros de l’Argentina
ubicat a Barcelona fos també casa nostra.
GRÀCIES PEL SUPORT
A tots els municipis de Catalunya
Per l’esforç de logística, organització, seguretat i mobilitat que els suposa la festa i la coordinació amb
les llibreries de la seva població.
A l’Arts Santa Mònica
I per extensió a l’Icec i al Departament de Cultura de la Generalitat, per acollir aquesta roda de
premsa en què expliquem una de les jornades més estimades per la ciutadania, una festa en què el
llibre i la lectura en són protagonistes.
A l’Ateneu Barcelonès
Per deixar-nos casa seva el dia de Sant Jordi i convertir-la en el nostre centre d’operacions, d’atenció
als mitjans i de tractament de dades per a elaborar les notes de premsa d’un dia intens.
A Transloan
Perquè són els que fan possible que la distribució de llibres, de les bosses del patrocinadors i de tot el
que calgui funcioni com un rellotge per tal que la gent gaudeixi de la diada.

c/Mallorca 272-276, 1a pl. 08037 Barcelona – T. 93 215 46 10 –gremidellibreters@gremidellibreters.cat

GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA
PA DE SANT JORDI 2019
Són més de 30 anys, concretament l’any 1988, que el Gremi de Flequers de Barcelona
va decidir celebrar la Diada de Sant Jordi creant pels barcelonins i barcelonines un
producte especial, el PA DE SANT JORDI, pa inspirat en els colors de la senyera.
Amb els anys aquest producte s’han anat consolidant com a propi d’aquesta Diada i el
consumidor el gaudeix junt amb la rosa i el llibre.
L’elaboració del Pa de Sant Jordi s’ha estes per tota Catalunya i podem afirmar que té
un ressò internacional donada l’afluència de turistes a la nostra Ciutat. Aquest any
preveiem un elevat consum del producte.
El 23 d’abril podem trobar el Pa de Sant Jordi dins les botigues i també al carrer, gràcies
a l’autorització de l’Ajuntament de Barcelona per posar-ho a la venda a l’espai habilitat
davant dels establiments. Aquesta iniciativa contribueix a donar visibilitat al producte i
ambient festiu al carrer.
Com a artesans en l’ofici de forner recolzem les tradicions. La Diada de Sant Jordi es el
referent de la tradició catalana i els forners contribuïm al seu guarniment amb el PA DE
SANT JORDI.

Jaume Bertran Garriga - President del Gremi de Flequers de Barcelona

