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Mercabarna-flor ha presentat les tendències nadalenques a 2.000 floristes  

La sostenibilitat s’imposa en la decoració nadalenca de 2022 

− Llums de led i espelmes es combinen amb ornaments naturals 
 

− Es decoren les cuines i els banys de les llars 
 

− La pointsètia perd protagonisme davant rams de flor fresca i seca 
 

Uns 2.000 floristes d’arreu d’Espanya han visitat avui Mercabarna-flor per participar a 
les 38enes Mercademostracions, que han donat a conèixer les tendències en decoració 
nadalenca d’enguany. 

Aquest any la tendència més destacada a les llars i els establiments comercials és la que 
s’inspira en la natura, amb materials sostenibles y reciclables. Aquesta tendència es farà 
palesa per l’ús de llums de led i espelmes, així com d’ornaments naturals com branques, 
pinyes, cítrics liofilitzats, vesc, boix grèvol, fulles, rams de flor fresca o seca, etc. 

Rosa i daurats per als més atrevits 
Dintre d’aquesta tendència general, els colors predominants marcaran els diferents 
estils decoratius que es portaran durant aquestes festes: El verd i els vermells per als 
més tradicionals; el blanc amb grisos o blaus i platejats, per als minimalistes i 
clamorosos; i el rosa barrejat amb daurats per als més atrevits i romàntics. 
 

Com a novetat, ja no es decora només el rebedor i el saló, totes les habitacions de la 
casa i sobretot els banys i les cuines s’engalanaran durant les tradicionals festes. 
 

Les garlandes i les corones lluiran no només a portes o centres de taula, si no també a 
les cadires, finestres, baranes d’escala, xemeneies... 
 

Les estrelles són protagonistes 
Un altra novetat són les estrelles de molts tamanys, materials i colors, que assoliran molt 
protagonisme. 
 

També abundaran els elements de fusta i els centres de taula elaborats amb flors 
fresques o seques, que substituiran les tradicionals pointsèties o plantes de Nadal. Tot 
plegat quan més naturals i senzill, millor. 
 

Avets decorats amb ornaments naturals 
Durant les Mercademostracions ha tingut lloc el II Concurs Nacional d’Art Floral de 
Mercabarna-flor, que ha premiat l’arbre de Nadal millor decorat. Han destacat els avets 
decorats amb ornaments blancs i platejats, a l’estil nòrdic; també aquells en què 
destaquen els tons liles i rosats, així com els més tradicionals amb colors verds, vermells 
i daurats. L’element comú en tots ells ha estat l’ús d’elements decoratius naturals i 
sostenibles: pinyes, estrelles de fusta o cartró, boles de vidre o reciclables, flor fresca o 
seca.... 
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Gran demostració floral nadalenca 
Durant la jornada 2 grans dissenyadors d’art floral espanyols han realitzat tota mena de 
treballs nadalencs davant dels professionals assistents. L’Álex Molina, dissenyador floral 
i director del reconegut estudi Savia Bruta Flower School i Daniel Santamaria, artesà 
floral i director creatiu de l’Escola Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona han sorprès 
els assistents amb originals centres de taula, rams nadalencs, garlandes, corones, etc.  
 

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


