
Convocatòria: diumenge, 15 novembre 

 
Mercabarna-flor presenta les últimes tendències nadalenques a 2.500 floristes 
d’arreu d’Espanya en la XXXII edició de les Mercademostracions 
 

L’ornamentació nadalenca diu adéu a la crisi  
 

 Opulència decorativa davant el minimalisme dels últims anys 
 

 Les millors escoles espanyoles competiran per presentar la taula 
nadalenca més original 

 Enguany la decoració de restaurants i hotels centrarà la jornada 
 

Aquest diumenge, 15 de novembre, Mercabarna-flor reunirà uns 2.500 floristes i 
decoradors de tota Espanya interessats a conèixer les tendències en ornamentació 
nadalenca d’enguany. Amb 32 anys d’història les Mercademostracions de Mercabarna-
flor són el punt de referència del país quant a decoració nadalenca. Aquest any, el 
sector vol acomiadar la crisi econòmica reflectint opulència a través dels colors i 
l’abundància de materials en els ornaments que proposaran per Nadal. 
 
 

Las 8 millors escoles espanyoles 
Durant el matí les 8 millors escoles d’art floral d’Espanya competiran entre elles en el 
Concurs de Decoració de Taules Nadalenques, per mostrar als professionals assistents 
com ornamentar les taules d’una llar o d’un restaurant de la forma més original.  
 

Concurs d’àrbres de Nadal i Corones 
També durant el matí se celebraran els Concursos d’Arbres de Nadal i Corones, el 
primer protagonitzat pels majoristes del Mercat i, el segon, per floristes d’arreu 
d’Espanya.  
 

L’equip d’Albert Adrià mostrarà la importància de les flors en la gastronomia 
A mig matí, l’equip d’Albert Adrià, del prestigiós restaurant Tickests de Barcelona 
demostrarà com millorar un plat amb flors.  
 

Taller floral per a nens 
Durant tot el matí, els nens que hi assisteixin acompanyat als professionals elaboraran 
treballs de Nadal amb flors  
 

Els espectaculars treballs florals d’Araik Galstyan  
Per la tarda, aquest prestigiós florista amb escola d’art floral a Moscou realitzarà  
treballs de gran format per decorar restaurants, hotels, empreses... 
 
 

Dia: diumenge 15 de novembre 
Hora: 10h (Veure programa adjunt) 
Lloc: Punt d’Informació de Mercabarna-flor  
Com arribar a Mercabarna-flor: Veure plànol al programa adjunt 
 

Més informació: Roser Lapuente, Dept. Mitjans Comunicació 
T. 93 556 35 08/ 93 556 30 00; email: lapuente@mercabarna.cat 

mailto:lapuente@mercabarna.cat

