
Nota de premsa, 20 març 2019  

 

Jordi Abelló i Francesc Porres, dissenyadors de renom internacional, 

encarregats de les demostracions florals. 

Mercabarna-flor presentarà les noves tendències de 

temporada a la Festa de la Primavera’19 
 

Concurs de rams de noces per a una núvia real, la Violeta 
 

Mercabarna-flor presentarà les noves tendències en arranjaments florals d’aquesta 

temporada a la Festa de la Primavera, que se celebrarà el proper diumenge 31 de març, 

de les 9 a les 14.30h, en aquest mercat.  

Dos dissenyadors florals de renom internacional i professors de l’Escola de Disseny Floral 

i Paisatgisme de Barcelona, Jordi Abelló i Francesc Porres seran els encarregats de les 

demostracions florals que ocuparan tot el matí.  

Des de rams de primavera a centres per decoració d’esdeveniments 
Els reconeguts floristes elaboraran tota mena de treballs, des de rams de núvia fins a 

centres per a esdeveniments, passant per rams primaverencs i arranjaments de 

decoració d’interiors. Tots aquests treballs es realitzaran amb les tècniques i tendències 

més actuals, amb l’objectiu d’oferir noves idees als professionals de la flor per a aquesta 

primavera. 

Durant la jornada tindrà lloc també un original concurs de rams nupcials. Els concursants 

hauran de crear un bouquet exclusiu per a una núvia fictícia, la Violeta, tenint en compte 

les característiques de la seva personalitat, el vestit de noces que portarà, el lloc del 

casament, etc., perquè tot estigui en harmonia. 

Els concursants hauran de portar el ram ja elaborat a Mercabarna-flor, seguint unes 

directrius que es poden trobar a les bases del concurs es poden descarregar en aquest 

link: http://bit.ly/2UZii5O 

Encara pots participar al concurs de rams de noces 
El concurs, obert als professionals de la flor fins al dia d’abans de la Festa de la 

Primavera, tindrà un jurat format per floristes de primera línia, i atorgarà al guanyador 

el prestigiós diploma del mercat i un xec de 300 € per gastar en productes de les 

empreses de Mercabarna-flor. 

 

Descomptes del 10% 
A més, durant la jornada hi haurà descomptes en molts productes a totes les empreses 

de Mercabarna-flor. 
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La Festa de la Primavera 
La Festa de la Primavera de Mercabarna-flor se celebra des de fa 28 anys amb l’objectiu 

de presentar les noves tendències, tècniques i productes florals que aportin noves idees 

als professionals del sector de la flor i la planta per a la temporada de primavera i estiu, 

temporada en què conflueixen molts esdeveniments que requereixen aquests 

productes. 

 

Programa de la Fiesta de la Primavera a www.mercabarna.es/mercabarna-flor 

 

 

 

Més informació: Roser Lapuente, Cap de Mitjans de Comunicació;  

Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat 
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