Uns 2.000 floristes d’arreu d’Espanya s’han reunit a Mercabarna-flor

Últimes tendències en decoració
nadalenca a Mercabarna-flor
Premi als arbres de Nadal més originals
Avui, diumenge 13 de novembre, Mercabarna-flor ha reunit uns 2.000 floristes d’arreu d’Espanya,
amb l’objectiu de presentar les últimes novetats i tendències pel que fa a treballs florals i a
ornamentació d’arbres de Nadal, que marcaran la moda floral per a les festes nadalenques. Es
tractava de la XXVIII edició de les Mercademostracions, un acte organitzat per Mercabarna i
l’Associació d’Empresaris Majoristes de la Flor (AEM), que s’ha convertit en una cita obligada per a
tots aquells professionals del sector que volen estar al dia de les últimes tendències florals.
Premi als millors aparadors de Nadal
Durant el matí, nou escoles d’art floral d’arreu d’Espanya han competit per presentar el millor
aparador de floristeria amb motius nadalencs, en el I Concurs d’aparadors de Nadal de
Mercabarna-flor. Amb els seus avantguardistes treballs, les escoles -provinents d’Oviedo, València,
Xixó, Sevilla, Saragossa, Madrid i Catalunya- han ofert als floristes multitud d’idees per decorar
l’aparador del seu establiment, per tal que puguin atreure més clients durant aquesta campanya
de Nadal.
Tots els aparadors a concurs han presentat propostes florals nadalenques carregades d’originalitat
i creativitat, eines indispensables per diferenciar-se de la competència i incrementar les vendes. En
aquest sentit, destaca l’alt grau d’elaboració artesanal dels treballs, amb jocs de textures
sorprenents. Com a materials més destacats trobem una àmplia gamma de verds ornamentals, a
més de branques, pinyes i escorces d’arbre. I pel que fa als colors més emprats, els tradicionals
vermells i daurats, símbols d’opulència, deixen pas a tonalitats més neutres i pàl·lides: grisos,
cremes, així com taronges i roses esmorteïts s’imposen com a colors per a la decoració nadalenca.
Es tracta de colors més relaxants i més austers i, per tant, més adients per als temps que corren.
Concurs de decoració d’arbres de Nadal
Paral·lelament, les empreses de Mercabarna-flor han participat al Concurs d’arbres de Nadal,
decorant avets amb les flors, les plantes, els verds ornamentals i els complements que es
comercialitzen al Mercat. En total, s’han guarnit una vintena d’arbres de Nadal, per a tots els
gustos: amb una elegant decoració blanca; guarnits amb complements vermells i daurats; alguns
de novetosos amb diverses estructures de color taronja... Fins i tot, s’han presentat arbres
decorats amb cactus, amb verds ornamentals, i amb plantes de flor com cyclamens o orquídies
phalaenopsis. A partir d’aquestes propostes, els floristes podran aconsellar els consumidors i
propiciar que la tradició de decorar els arbres per Nadal continuï.
Per tal que els fills dels floristes també s’immergeixin en aquesta jornada dedicada a l’art floral de
Nadal, Mercabarna-flor ha organitzat dos tallers especialment pensats per a ells: un de creació de
coves pel pessebre i un altre de creació de Tiós.

