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Mercabarna-flor reuneix 2.500 floristes que volen conèixer les noves 
tendències en ornamentació nadalenca 

 Materials naturals i sostenibles substitueixen 
els daurats i sintètics 

 

Diumenge, 11 de novembre.-Mercabarna-flor ha celebrat avui la 35 edició de les seves 

clàssiques Mercademostracions. El mercat ha reunit uns 2.500 floristes i decoradors 

d’arreu d’Espanya que han vingut a descobrir les tendències en decoració per a aquest 

Nadal de la mà de prestigiosos professionals de les millors escoles d’art floral espanyoles 

i estrangeres.  

Deixant del tot enrere el minimalisme dels darrers anys, enguany els treballs presenten 

una gran abundància de flors i ornaments nadalencs naturals. Destaquen dues  

tendències molt marcades: els arranjaments amb predomini dels colors blanc, platejat i 

rosats o lilosos i els treballs de color granatós, combinats amb taronges i verds. Els 

daurats i els materials sintètics se substitueixen per ornaments reciclables i materials de 

la natura, com branques i fulles. 

Les Escoles d'art floral espanyoles aporten noves idees per Nadal 
Durant tot el matí, algunes de les millors escoles d'art floral d'Espanya han realitzat 

creatius treballs de decoració nadalenca. Des d’originals corones i centres de taula fins 

a arbres de Nadal, elaborats amb moltes flors, verds ornamentals, branques i altres 

materials de fusta. 
 

Redescobreix l'arbre de Nadal  
Per aportar noves idees de com decorar l’arbre de Nadal, Mercabarna-flor ha organitzat 

un concurs de floristes que han competit pel premi al millor arranjament del tradicional 

avet, però en petit format. A l’igual que la resta d’ornaments, la major part dels arbres 

han estat elaborats amb flors, verds i altres materials naturals com fruites liofilitzades, 

pinyes i branques. 
 

Com donar valor als regals nadalencs amb l’embolcall 
Repartits per tot el mercat diversos floristes han embolcallat treballs florals de les 

formes més originals. Tot plegat per mostrar la importància de la presentació dels regals 

nadalencs. 
 

 

 
 
Més Informació: Roser Lapuente Camins, Cap de Mitjans de Comunicació 
T. 93 556 35 08/ 93 556 30 00/ mòbil: 610 59 50 24;  lapuente@mercabarna.cat 
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