XXXVIII MERCADEMOSTRACIONS
Diumenge 13 de novembre de 2022

A VERYMARRIED X-MAS

S'apropa l'epoca més entranyable de l'any,
un moment perfecte per a donar-se el 'sí, vull'. Coneix les últimes tendencies en decoració floral nadalenca
i nupcial i sorpren els teus clients perque cada celebració tingui l'encant que es mereix!

PROGRAMA
09:0üh/
11:0üh

Esmorzar a Mercabarna-Flor

09:0üh/
10:30h

11 Concurs Nacional d'Art Floral de Mercabarna-Flor
Segon treball: ram de ma

11:0üh/
12:15h

1 Demostració Floral a carrec d'Alex Molina

Et convidem a xocolata amb xurros!

Local 211

Els floristes participants hauran de presentar tres projectes.
Per una banda, dissabte realitzaran la decoració d'un arbre de nadal
i diumenge, dia de l'acte, duran a terme la resta de projectes.

Dissenyador Floral i director de Savia Bruta Flower School, estudi reconegut
de disseny floral especialitzat en naces. Malina, referent del Garden Style,
ens presentara les últimes tendencies dins el món nupcial i nadalenc.

Sala polivalent
Primer pis

11:0üh/
12:0üh
12:30h/
13:30h

Taller infantil a carrec de Neus Ungé

Local 115

Per participar als tallers infantils (places limitades a 20 persones),
és imprescindible inscriure's abans del dia 9 de novembre a través
de mbflor@mercabarna.cat

11:0üh/
12:30h

11 Concurs Nacional d'Art Floral de Mercabarna-Flor
Tercer treball: ram de la núvia

Local 211

12:45h/
14:0üh

Accessori indispensable en tata núvia, els participants hauran d'exposar
les seves millors creacions.

11 Demostració Floral a carrec de Daniel Santamaria

Sala polivalent
Primer pis
Artesa floral i director creatiu a l'Escola Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona.
Amb el seu estil més personal de l'escola centreeuropea, veurem propostes
enfocades al nadal i a les núpcies dins aquesta epoca de l'any.

14:lüh

Anunci del guanyador del concurs de floristes

Sala polivalent
Primer pis

14:30h

Subhasta benefica

Sala polivalent
Primer pis

Entrega de diplomes als concursants.

L'import anira destinat a la Fundació Banc de Recursos on estan especialitzats
en la reutilització de recursos i en l'aprofitament alimentari.

El Mercat romandra obert fins les 17h

Per a més informació

DEC-32
S�RTIDA 47,
GA
B1furcació Ga!l' i/A
a- B egues
B-120

Com arribar?

Ctra. Antiga de Valencia (B204 ), 1
Tel: 93 556 3242 / 93 556 3000
mbflor@mercabarna.cat
08830 Sant Boi de Llobregat
www.mercabarna.es/mercabarna -flor
SORTIDA190
Viladecans
Filipinas
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