DOSSIER DE PREMSA

Les flors i plantes, millor si són de Km. 0
Les flors i plantes són productes delicats que pateixen viatjant. Per això,
sempre és molt millor comprar-les fresques i de proximitat.
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Garantia de qualitat i productes sostenibles
Productes en bon estat, lliures de plagues i malalties. Certificats al viver, fets al
nostre clima, més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Un preu més just
Flors i plantes amb un preu més just per al productor i per al client final. Menys
intermediaris suposen una valorització real del producte.

la marca
CULTIU D’AQUÍ és una marca de qualitat impulsada pel Mercat de Flor i Planta
Ornamental de Catalunya que neix el 2017 per identificar les flors i plantes
cultivades a Catalunya. És un segell que posa en valor l'àmplia gamma de
productes ornamentals cultivats a Catalunya, d'una banda la flor fresca i els
fullatges i de l'altra les plantes, arbusts i arbres en les seves múltiples espècies
i varietats. És un distintiu que garanteix que les flors i plantes que compres són
catalanes i de qualitat.
CULTIU D’AQUÍ suposa una manera de fer, una filosofia, una estima per la terra i
la bellesa dels seus fruits, i un origen: casa nostra.
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Després d'anys en permanent lluita per la pressió urbanística que suposa
cultivar unes terres, que en la seva majoria, es troben a prop de Barcelona i
amb els inconvenients que un mercat globalitzat i la liberalització econòmica
comporta per al comerç dels seus productes, el sector de la flor i la planta
busca noves vies de comercialització de proximitat. Vies que protegeixin el
sector de la floricultura i l’horticultura ornamental català i les seves àrees de
producció a Catalunya i que diferenciïn els productes per la seva qualitat i
procedència, mitjançant l’impuls de la producció local, de Km0, el cultiu
ecològic i sostenible i la recuperació de productes tradicionals de la terra.
CULTIU D’AQUÍ és un segell que certifica que les flors i plantes que compres han
estat conreades complint uns estàndards de qualitat, fetes al nostre clima i
sense necessitat de passar dies en cambres frigorífiques. Productes que es
mouen en un circuit curt: del productor directament al Mercat i d'aquest a la
teva floristeria o centre de jardineria. Menys intermediaris suposen, a més, una
valorització real del producte que tens a les mans.

qui som
CULTIU D’AQUÍ és una marca del Mercat de Flor i Planta Ornamental de
Catalunya que identifica les flors i plantes conreades pels seus socis i sòcies
en territori català. El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya SAT
és el principal mercat majorista, en origen, de flor i planta del país. Va néixer el
1983 recollint les inquietuds dels horticultors del Baix Maresme, que buscaven
un centre de comercialització professional a peu de finca que els garantís la
distribució dels seus productes. Actualment el conformen més de 300 socis,
molts d’ells encara productors de flor i planta, i compta amb més de 5.000
clients registrats, entre els quals s’hi compten moltes floristeries, jardineries,
garden-centers i paisatgistes de casa nostra. En la seva estrena, formen part
de la marca CULTIU D’AQUÍ una vintena de productors.
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Aromàtica i culinària

Rosers i roses

Planta d’ombra

Ciques

Enfiladisses

De temporada

Plantes de Nadal

Verds ornamentals

Arbustiva

Flor tallada

els productes
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impacte econòmic
El sector de la planta i la flor ornamental cultivada a Catalunya té un important
impacte econòmic i social a casa nostra, tot i representar només el 5,6% de la
producció agrària del país. Els vivers de cultiu catalans donen feina a més de
2.000 persones, entre fixes (82%) i eventuals (18%), que treballen en les més
de 1.900 hectàrees de superfície total de cultiu en viver.
Segons les dades de la darrera estadística sectorial, corresponents a l'any
2015, els viveristes catalans generen un impacte econòmic, només en vendes,
de 186 milions d'euros, dels quals 124 MEUR, un 67%, són de producció
pròpia. Per demarcacions, el gruix de les vendes es concentra a les comarques
de Barcelona (129 MEUR), seguit de Girona (28 MEUR), Lleida (11 MEUR) i
Tarragona (18 MEUR). Aquestes xifres suposen un increment molt significatiu,
del 8%, respecte les dades amb les que es va tancar el 2014. L'estudi del 2016,
que és a punt de finalitzar, confirma aquesta tendència a l'alça i la previsió és
que es pugui registrar una variació en positiu del 3,5% respecte l'any anterior.
Pel que fa a la tipologia de planta, el gruix del valor de les vendes se l'endú la
planta ornamental herbàcia, com la planta d'interior, de temporada o les
aromàtiques, que suposen un 44,5% del volum de les vendes. La planta
ornamental llenyosa, com arbres o arbusts representen el 31,4% del volum de
les vendes, mentre que els fruiters són el 16,3% del total.
Tot i que el valor de la proximitat és un dels pilars fonamentals del CULTIU d'AQUI,
la qualitat i interès que desperta la producció catalana de flor i planta
ornamental més enllà de la nostra geografia, fa que un 24% de les vendes es
facin fora de l'Estat espanyol, majoritàriament a Europa (19,8%), però també a
altres indrets d'arreu del món (4,2%).
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Contacte de premsa
Agnès Céspedes
comunicacio@mercatflor.cat | 93.750.00.00
Sandra Garcia
sgarcia@lippa.es | 687.56.23.78
info@cultiudaqui.cat

