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Nota de premsa, 6 març 2023 

 

  

Mercabarna-flor presenta les noves tendències  
de primavera i el Dia de la Mare  

 
 
 

-Gran demostració amb els complements més nous 
 

- Concurs de centres amb flors, fruites i hortalisses amb caixa sorpresa 
 

Diumenge, 26 de març, Mercabarna-flor reunirà uns 600 professionals a la seva Festa de Primavera. Floristes, 

decoradors i interioristes es donaran cita al mercat per conèixer les noves tendències en composicions florals de 

primavera, així com també per al Dia de la Mare i la festivitat de Sant Jordi. Les empreses majoristes del recinte 

presentaran també els productes més nous (consulteu programa a www.mercabarna.es). 

Concurs de composicions de flors, fruites i hortalisses- Professionals del sector de la flor, interioristes, decoradors i 

estudiants de floristeria competiran per emportar-se el premi a la millor composició per al Dia de la Mare (bases del 

concurs a: www.mercabarna.es ). Fins al 17 de març hi ha temps per apuntar-s'hi. 

Tallers Dia de la Mare i Sant Jordi- Se celebrarà el taller ‘Rosa de Sant Jordi’, a càrrec de la dissenyadora floral, Marta 

Arnau, fundadora de l'Espai Dadaflor i professora d'art floral. També hi haurà un taller de ‘Treballs Dia de la Mare’, a 

càrrec de la guanyadora de les darreres Mercademostracions de Mercabarna-flor. 

Gran demostració de Primavera i Dia de la Mare-la dissenyadora floral alemanya, Michaela Shmidt, s'encarregarà de 

realitzar tot tipus de centres, rams i altres ornaments florals utilitzant l'últim en complements de floristeria i decoració, 

i responent les preguntes dels professionals assistents . 

 

Dia: diumenge, 26 març 
Hora: 9:30H 
Lloc: Mercabarna-flor. Ctra. Antigua de València (B-204), número 1. Sant Boi de Llobregat  
Programa: https://www.mercabarna.es/sectors-activitat/mercabarna-flor/es_concurs-festa-primavera-
2023/ 
 
 

 

Fotografias de la Festa de Primavera 2022 de Mercabarna-flor 
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