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Mercabarna-flor presenta les últimes tendències en decoració floral 
nadalenca davant 2.000 professionals 

L'ornamentació nadalenca diu adéu a la crisi 
L'opulència decorativa contrasta amb el minimalisme dels últims anys 
 
Mercabarna-flor ha reunit avui a 2.000 floristes i decoradors de tot Espanya interessats 
a conèixer les últimes tendències en ornamentació per a aquest Nadal, en les seves 
XXXII Mercademostracions. Aquest any, el sector vol acomiadar la crisi econòmica 
reflectint opulència a través dels colors, l'abundància de materials i la qualitat dels 
productes que proposa. En aquesta edició, a més de la decoració de les llars, l'acte 
s'ha centrat en el sector de l'hostaleria i la restauració. 
Segons afirma el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, "l’objectiu de 
Mercabarna amb les Mercademostracions és aportar idees noves als sector de la flor i 
la planta que contribueixin a incrementar les vendes nadalenques”. “Hem centrat 
aquesta edició en la restauració i l'hostaleria –continua dient el director general-, 
perquè aquest és un sector molt potent que té la necessitat d'ampliar l'experiència 
gastronòmica o de pernoctació dels seus clients amb ornaments florals estètics i 
originals com els que presentem aquí avui". 

Les tendències que s'imposen 
Al llarg de la Jornada, les millors escoles espanyoles d'art floral i destacats floristes han 
elaborat tot tipus de treballs nadalencs. Davant del minimalisme dels últims anys 
s'imposa l'abundància de materials, donant com a resultat ornaments carregats i 
amb barreja d'estils. Els colors protagonistes són l'or i el plata amb tocs de negre i el 
rosa rogenc. 
A diferència dels últims anys, predomina la qualitat en els ornaments típics de Nadal: 
boles de vidre que substitueixen les de plàstic, espelmes engalanades ... 
A més, la flor fresca està molt present en els ornaments efímers, com els que 
presideixen les taules en els àpats nadalencs o en espais destinats a esdeveniments 
puntuals. 
 
Les millors escoles d'art floral s'enfronten entre si 
Les 7 millors escoles d'art floral d'Espanya han competit entre elles en el Concurs de 
Decoració de Taules de Nadal, per mostrar als professionals assistents com 
ornamentar les taules de la forma més original, en aquestes tradicionals festes.  

Concurs d'arbres de Nadal i Corones 
També s'han celebrat els Concursos de Àrbres de Nadal i Corones, el primer 
protagonitzat pels majoristes del Mercat i, el segon, per floristes procedents de tot 
Espanya.  
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L'equip d'Albert Adrià: flors en la gastronomia 
L'equip del germà de Ferran Adrià, Albert Adrià, del prestigiós restaurant Tickests de 
Barcelona ha demostrat com millorar un plat a base de flors. 

Taller floral per a nens 
Els nens acompanyants dels professionals assistents s'han convertit també en floristes 
per un dia al taller preparat per a ells, on han pogut elaborar ornaments florals per a 
aquest Nadal. 
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