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Un dia per a la 
creativitat
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a Mercabarna-flor

Mercademostracions
XXIX

AcAdemiA FlorAl Alnorte / AsociAción espAñolA de FloristAs interFlorA 
cultivAdors d’Arbres de nAdAl AssociAts de cAtAlunyA / deFlorArts / escolA d’Art FlorAl  

de cAtAlunyA / escuelA AndAluzA de Arte FlorAl / escuelA espAñolA de Arte FlorAl  
escuelA itinerAnte de FloristAs ArtesAnos / escuelA vAlenciAnA de Arte FlorAl  

Gremi de Floristes de cAtAlunyA / oFicinA HolAndesA de Flores / rosA vAlls-FormAció  
smilAx tAller de FlorísticA



MerCabarna-flOr
com arribar-hi:

Per a Més infOrMaCió:
tel: 93 556 32 42 / 93 556 30 00
e-mail: mbflor@mercabarna.cat
www.mercabarna.es/mercabarna-flor
adreça de Mercabarna-flor: 
Ctra. antiga de València (b204), 1
08830 sant boi de llobregat

14.15 h. 
Dinar POPular
Opció 1: Fideuà, pollastre a la brasa i postres. 
compra de tiquets al punt d’informació de 
mercabarna-flor o al telèfon 93 556 32 42, de 8 a 14 
hores. també per e-mail a mbflor@mercabarna.cat 
per a una millor organització, és necessari  
adquirir o reservar els tiquets abans del 9 de 
novembre. places limitades. preu: 15€
Opció 2: restaurant les Flors.  
menú especial de 20€. reserves:
rest.lesflors@hotmail.es / 93 556 81 00 

16.45 - 18.45 h. 
PresentaCió De la COPa 
D’esPanya D’art flOral D’aefi
els participants de la copa d’espanya  
es presentaran públicament en una gran 
demostració d’art floral, on cada participant 
elaborarà dos treballs: un treball nadalenc 
amb planta, i una composició amb flor  
de temàtica lliure, que serà la seva carta de 
presentació de cara a la copa d’espanya. 
reserva la teva plaça! l’aforament 
és limitat!

participants de la copa d’espanya 
d’Art Floral d’AeFi:
•  David Carbonell Iborra (Alacant)
•  Eduard Maynegra Laguarda (Girona)
•  Francesc Porres Porres (Tarragona)
•  Francisco Medina Mateos (València)
•  Juan Lluesma de la Concepción (València)
•  Pilar Arriaga Pecci (Toledo)
•  Sergio González García (Barcelona)
•  Sergio Yeron Mateo (Madrid)
•  Virginia González Fernández (Màlaga)
•  Zoraida Galán Tarazona (València)

Cost de l’entrada / donatiu: 10€
La recaptació es donarà íntegrament 
als floristes, per ajudar a preparar la seva 
participació a la Copa. En finalitzar la demostració, 
se sortejarà entre els 
assistents un treball de cada participant.
Adquisició prèvia d’entrades: 
mbflor@mercabarna.cat / 93 556 32 42
aefi@aefi.es / 91 519 45 31

Organitza l’Associació Espanyola  
de Floristes Interflora (AEFI)

9.00 - 11.00 h.  
esMOrzar a MerCabarna-flOr
esteu tots convidats a esmorzar xocolata 
desfeta al mercat!

11.00 - 14.00 h.  
PresentaCió De treballs De naDal
un total de nou escoles d’art floral d’arreu 
d’espanya us mostraran multitud de treballs 
nadalencs elaborats amb diferents tècniques. 
les escoles participants són:
•  Academia Floral Alnorte (Oviedo)
•  Deflorarts (Xixó)
•  Escola d’Art Floral de Catalunya (Barcelona)
•  Escuela Andaluza de Arte Floral (Sevilla)
•  Escuela Española de Arte Floral (Madrid)
•  Escuela Itinerante de Floristas 

Artesanos (València)
•  Escuela Valenciana de Arte Floral (València)
•  Rosa Valls-formació (Barcelona)
•  Smilax Taller de Florística (Vilassar de Mar)

11.00 - 12.30 h. 
tallers teMàtiCs D’art flOral
les escoles d’art floral organitzen també 
diferents tallers-demostració, per 
mostrar-vos noves tècniques i perquè  
conegueu les últimes tendències decoratives 
relacionades amb el nadal.
tema dels tallers:
•  Espelmes
•  Boles de Nadal
•  Filferro
•  Elements secs
•  Núvies
•  Tècniques de construcció

Preu per taller: 5€
Inscripcions:
mbflor@mercabarna.cat  / 93 556 32 42
Data límit: 8 de novembre ( Places limitades )
Els tallers es faran amb un mínim 
de 10 persones i amb un màxim de 20.

Amb la col·laboració de les empreses 
majoristes Elisabeth Roselló, Fernando  
Gallego, Floverd, Imporflora, Mosimoll, Reilaflor, 
Rillo i Vilaverd Sec.

Durant tot el matí:
COnCurs D’arranjaMent
D’arbres De naDal
les empreses del mercat competiran entre 
elles per guarnir el millor arbre de nadal amb 
producte de les seves firmes. podreu agafar 
moltes idees, perquè hi haurà arbres decorats 
amb flors, amb plantes i amb complements. 

Amb la col·laboració de Cultivadors d’Arbres  
de Nadal Associats de Catalunya.

VINE 
A LA PRÈVIA DE LA COPA D’ESPANYA!

Programa TardaPrograma Matí

A les Mercademostracions d’enguany, les escoles 
d’art floral d’arreu d’Espanya comparteixen protagonisme amb  

els participants de la Copa d’Espanya d’Art Floral d’AEFI. 

Al matí, cada escola imparteix un taller temàtic
sobre tècniques d’art floral o sobre decoració nadalenca 

per mostrar les últimes tendències.

I a la tarda, podreu veure els participants 
de la propera Copa d’Espanya d’Art Floral Floral d’AEFI,  

en directe i en acció a Mercabarna-flor! 

Reserveu la vostra plaça!

INSCRIU-TE ALS TALLERS 
D’ART 

FLORAL!
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