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La Fira Minicrafts
El festival Minipop revolucionarà Tarragona per cinquena vegada el cap de setmana del 5,6 i 7 de
juny. Des de fa tres anys, al Minipop l'acompanya una cirereta molt llaminera: La Fira Minicrafts!
Que ja podríem començar a dir que és la fira de coses boniques de referència a les nostres
comarques!

Imatge de la primera edició de la Fira Minicrafts. Foto: Cedida

La Minicrafts la trobareu al tram final de la Rambla Nova, de camí al Minipop per anar al festival
ben equipats i guarnits! Encara que no aneu al Festival passeu-hi igualment, segur que us fireu i
sereu els més cofois de la Rambla! Amb vint-i-quatre parades, curosament seleccionades i
plenes de preciositats, el més difícil serà decidir què no et compres!
Trobareu complements la mar de salats per als més petits de la mà de la reusenca Tica Mica.
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Tica Mica. Foto: Cedida

Nins stuff ve des de l'Hospitalet de l'Infant amb un carregament de roba molt estilosa.

Nins Stuff Foto: Cedida.

Tres chanchitas té un gust exquisit combinant teles per fer unes mantetes d'estiu
espectaculars, també fa davantals i altres complements.
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Tres Chanchitas. Foto: Cedida

Si tots aquests looks els remateu amb unes ulleres de fusta de Littlewoods segur que us fan
reverències quan entreu al festival!

Little things 4 kids. Foto: Cedida

Però no només es tracta d'anar guapos, és encara més important xalar i passar-s'ho pipa. Oh lá
lá sap de jugar amb la roba i fa unes varetes i ninos que agradaran a petits i grans.
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Oh lá lá. Foto: Cedida

Les samarretes pissarra són una altra triomfada entre els petitons, i Jolie i Jane en portaran un
bon assortiment a més de vestits i les seves famoses pissarres portàtils.

Julie and Jane. Foto: Cedida
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Els monstres de NUS creacions no fan gens de por, i els trobareu aplicats en diferents suports
per poder lluir i jugar amb ells.

Nus creacions. Foto: Cedida

La fusta té un encant especial, i les joguines que portarà Little Wood i les titelles de Ninets
ninots titelles i capgrossos us ben captivaran.

Littlewoods. Foto: Cedida
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Ninets ninots titelles i capgrossos. Foto: Cedida

Tot i que com veieu, hi ha molts productes especialment dirigits al públic infantil, la Minicrafts té
monades per a tothom: segur que heu sentit a parlar de les bosses NUMON, les bosses amb
història que fan els reusencs Núria i Ramon amb fundes de matalassos i cortines de l'any de la
picor.

NUMON Foto: Cedida

Sempre acompanyats de la seva germana La Collarina i els seus penjolls tan romàntics i delicats.
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La collarina. Foto: Cedida

Dues parades més de joies com els reusencs Kairo &Boque o la vallenca Ematepe us faran
despertar la vostra garseta interior.

Kairo i Boqué Foto: Cedida

Ematepe. Foto: Cedida
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I sí, pels adults també hi haurà roba molona, com les samarretes amb il·lustracions de la Paula
Bonet o la Laura Agustí entre altres autors que portaran The Artee Project.

Samarreta il·lustrada per Paula Bonet Foto: The Artee Project

Els mòbils també es poden posar guapos pel festival, amb qualsevol de les fundes que fa Zavart.

Zavart. Foto: Cedida

Matí Mañana portarà objectes i complements d'ús quotidià de qualitat i amb un toc entranyable.
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Matí Mañana. Foto: Cedida

Armand il·lustració torna a venir a la fira amb les seves casetes tan encisadores.

Armand il·lustració Foto: Cedida

Celobert art portarà les seves composicions de porcellana filferros i fils.
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Celobert. Foto: Cedida

I evidentment a la fira Minicrafts hi trobareu llana, fils i agulles:
Tricotandcraft és la botiga de llanes del carrer cós del Bou de Tarragona, repeteix a la Minicrafts
i portarà llanes Malabrigo i cotons Drops entre altres articles interessants.

La botiga Tricotandcraft. Foto: Minipop

Sóc una troca portarà els seus fusos i les seves llanes filades a mà, des de merino o seda de la
més alta qualitat fins a llanes més rústiques de les races d'ovella del nostre país.
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Sóc una troca. Foto: Cedida

Si us agrada més posar el fil a l'agulla, Puntades serà la vostra paradeta, la merceria del carrer
August es desplaçarà a la Fira amb una bona mostra de tot el que tenen a la botiga.

Puntades. Foto: Cedida

No només trobareu material per cosir o teixir, si us fa mandreta agafar les agulles, hi haurà
parades amb projectes ja acabats com N'cha, i les seves bosses de fruites, moneders i barrets
de ganxet.
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N'cha. Foto: Cedida

Els amigurumis de Cookinoflis.

Cookinoflis. Foto: Cedida

La Confecció durà, entre altres coses, peces teixides i complements per triar i remenar.
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La Confecció. Foto: Cedida

Per rematar-ho, el diumenge al matí i dintre del recinte del Minipop (per tant necessitareu
entrada), alguns dels paradistes de la Minicrafts oferiran tallers per a tota la família, si voleu
conèixer tots els detalls de les activitat que hi ha programades, consulteu el bloc del Festivalem
direu que encara no sabeu què fer aquest cap de setmana? Ens veiem a la Minicrafts!
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