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ARCS FLORALS
CONCURS FLORAL I DISENY

Festa de la Primavera, diumenge 22 de març 2020 



Entre les tendències actuals trobem l’Arc Floral com un 
element decoratiu en casaments, amb formes i materials 
diversos. Sempre amb gran varietat de flors i colors. 

T’imagines la bellesa d’una multitud d’Arcs Florals?
Busquem una experiència floral!

El projecte és crear un Arc Floral, totalment lliure, de 
forma i de materials (clàssic o modern). 

Requisits:

• Equip de 2  floristes
• Team Work
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1. Crear i decorar un Arc Floral (lliure).

2. Equip de dos persones.

3. La decoració serà escollida per l’equip floral. 

4. L’estructura de l’arc és totalment lliure (ferro, fusta, coure, etc.) 

5. Si no tens una estructura d’arc, no et preocupis! Parla amb Suport 
Floral, el trobaràs a Mercabarna-flor. Ells te’n cediran un 
gratuïtament. 

6. L’estructura, material floral i els materials vegetals, els aporten els 
participants. *

7. Les mides de l’arc han de ser funcionals per un casament. 

8. Es valoraran les tècniques utilitzades i les proporcions del treball 
floral. 

9. Preu lliure. Cada concursant decidirà la despesa en material. 

10. Obligat que tot el material sigui natural (flor, verd, branques, fruites, 
etc.)

11. Si hi ha algun material artificial es desqualificarà. 
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Normes

* Les empreses del mercat oferiran descomptes importants en flor i 
material als participants del concurs. 
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MIDES I FORMES 

Les mides i les formes dels arcs son totalment lliures, tot i que 
s’ha de tenir en compte que els nuvis han de poder estar dins 
de l’arc. 

Important: L’arc s’ha d’aguantar per si sol, no es podran fer 
forats a terra, lligar a les parets ni fixar amb extensions al 
sostre.  
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EXEMPLES DE MIDES I FORMES

NOTA: Son exemples, hi ha moltes més opcions, sorprèn-nos!
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HORARIS

08:00 a 08:30 h Recepció dels participants i sorteig de l’espai. 

08:30 a 09:30 h Preparació de l’espai per part dels participants (arc, tècniques i 
preparación de la flor).

09:30 a 12:30 h Concurs, realizació de l’ARC FLORAL. 

12:30 a 12:50 h Neteja de l’espai. 

13:15 h Entrega de Premis.

Diumenge, 22 de març 2020. Mercabarna-flor.

* Temps controlat per l’organització. 
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El jurat estarà format per:

• Mía Parramón, florista.
• Michaela Smith, majorista de Mercabarna-flor. 
• Elizabet Sbarbaro, wedding planner i 

decoradora floral.

• Organizació: Daniel Santamaría

JURAT
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IDEA FORMA COLOR TÈCNICA

20 PUNTS 20 PUNTS 30 PUNTS 30 PUNTS

PUNTACIONS  

Es puntuarà la fusió del total, la part floral, la 
tècnica i la forma de l’arc. 
I, per descomptat, si el treball té relació amb el 
projecte demanat. 
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PREMI

500 €
Per gastar en qualsevol empresa de Mercabarna-flor. 
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INSCRIPCIONS

Mercabarna-flor:

mbflor@mercabarna.cat 
O al tel. 93 556 32 42
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Gràcies

Festa de la Primavera, diumenge 22 de març 2020


