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Lluís perruquers 1
Gran passeig de Ronda, 106, 25006 Lleida

LLUÍS perruquers, un refugi urbà, còmode i masculí ubicat a la zona 
alta de la ciutat de Lleida: un espai renovat i acollidor amb un 
ambient modern, elegant i tradicional.

Accessoris per al cabell masculí

La Fatal 2
 Carrer Vallcalent, 65, 25006 Lleida

A La Fatal ens agrada molt la gent que llegeix per plaer, per pura 
distracció. La que llegeix desacomplexadament, sense necessitar cap 
mena de justificació ni propòsit. La que llegeix perquè sí. Al mateix 
temps reivindiquem que el llibre és el millor mecanisme per 
ajudar-nos a entendre’ns a nosaltres mateixos i a entendre les 
complexitats del món divers i canviant que ens envolta. Creiem 
fermament que la lectura i el coneixement són instruments 
poderosíssims de transformació social i estem convençuts que la 
cultura és el millor antídot contra la intolerància i el fanatisme. A La 
Fatal ens agrada saber i ens agrada llegir.

Llibreria

Art Floral 3
Avinguda de Rosa Parks, 29, 25005 Lleida 

Art Floral és una floristeria artesanal, on totes les composicions que 
oferim són originals, personalitzades, úniques i de la millor qualitat. 
Ja fa 18 anys que us acompanyem en les vostres celebracions, en els 
dies especials i, per què no dir-ho, en el dia a dia.

Floristeries

Som d’Art 4
Avinguda de Prat de la Riba, 75, Lleida

És un espai que des de fa 18 anys treballa per oferir qualsevol 
objecte susceptible de ser considerat art. Petits detalls, objectes i 
regals pensats per a gent especial. Cada producte de Som d’Art té 
una estètica i personalitat pròpies que tot sovint defuig modes i 
tendències passatgeres. Creiem en la compra responsable i el 
comerç de proximitat. Per això treballem amb empreses artesanes, 
creatives i amb gent emprenedora que fa petites produccions: 
joieres, ceramistes, dissenyadores tèxtils i artistes… Som d’Art forma 
part de l’associació Slow Shop Lleida, que reivindica un comerç 
local, amb valors i de proximitat, i lluita entre altres coses per la 
reforma horària i pel respecte al comerç autòcton. Busquem i 
oferim autenticitat perquè el regal sigui una experiència i una 
manera d’expressar-nos. Et convidem a donar una ullada a la nostra 
botiga i gaudir dels nostres productes.

Accesoris



Kruïlla 5
Carrer Vila Antònia, 4, 25007 Lleida

Botiga de roba i complements: dissenys originals, diferents i amb 
personalitat.

Moda

Plata de Palo 6
Carrer Magdalena, 3, 25007 Lleida

PLATADEPALO fabrica la seva línia de joieria íntegrament a 
Espanya, els sarongs i fulards estampats amb la tècnica del 
bàtik, pròpia d’Indonèsia, i distribueix els seus productes en 
l’àmbit nacional i internacional.

Joieria

Art Fang 7
Plaça de Sant Joan, 22, 25007 Lleida Petita

Establiment de decoració, olor, mobles, moda, detalls de bodes, 
bijuteria... i moltes coses més!!!

Decoració

La Irreductible 8
Carrer de Jaume II, 7, 25001 Lleida

La llibreria la irreductible és un espai de literatura generalista que 
aposta sobretot per segells independents i de qualitat. Volem poder 
descobrir als lectors noves maneres de gaudir de la literatura, amb 
lectures que els treguin de la seva zona de confort. La irreductible és 
més que una llibreria i va més enllà d’un espai cultural: és un 
projecte de vida que sorgeix de l’amor, com totes les grans empreses 
al llarg de la història. De l’amor, a la literatura.

Llibreria



Dàlia 9
  Carrer Major, 80, 25002 LleidaCarrer de Lluís Besa, 3, 25007 Lleida

Botiga innovadora d’educació, salut i benestar sexual on es 
potencien els productes artesanals i de proximitat. Dàlia neix amb 
voluntat de canvi, de crear un enfocament integral d’educació, salut i 
benestar sexual per a les persones basat en el concepte slow, una 
alternativa a l’actual ritme de vida accelerat que portem i que 
defensa el fet de poder trobar temps per assaborir cada instant.

Llibreria Accesoris

Caviar Outfits 10
Carrer Cavallers, 5, 25002 Lleida

Botiga de moda urbana, referent a Lleida. Caviar Outfits és un 
espai multimarca en el qual conviuen marques urbanes per a 
gent jove.

Moda

La Sabateria 11

La nostra llibreria està situada en el centre històric de la ciutat de 
Lleida. És un espai obert a l’art i a la cultura on es pot trobar llibre 
nou, de segona mà i llibre antic, que és la nostra autèntica feblesa. 
El nostre nom respon a una història inacabada, i vol retre 
homenatge a totes aquelles persones que aixequen la persiana cada 
dia, amb més coratge que butxaca, mentre configuren un teixit 
fràgil però de gran importància per a la ciutat.

Biopompas 12
Carrer de la Unió, 15, 25002 Lleida

Som joves emprenedors i volem impulsar una indústria química de la 
higiene personal i de la llar sostenible, natural i de qualitat, respectant el 
nostre planeta i apostant per un comerç just i local, perquè sabem que 
l’origen dels productes és important. Dissenyem, formulem i produïm 
productes naturals a granel d’higiene personal i neteja de la llar i 
compartim la nostra visió amb tot l’equip de botigues Biopompas que 
fan possible aquest projecte. Perquè ens preocupa l’impacte que el 
nostre estil de vida té sobre el planeta i creiem que junts podem marcar 
la diferència. Una nova era de consum responsable és possible i 
necessària per protegir el nostre bé més preuat: la Terra.

Cosmètiques




