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En què consisteix?
En l’obertura del comerços en horari nocturn 
acompanyada de diferents d’activitats de dinamit-
zació tant dins com fora dels establiments.

Com hi participen els comerços?
Amb l’objectiu principal d’atraure clientela a les 
botigues participants, aquestes han de donar un 
valor afegit a l’obertura en l’horari nocturn: amb 
ofertes, descomptes i productes especials, 
amb degustacions i menús, amb demostra-
cions de serveis, amb ambientació i activitats 
dins dels establiments, etc.

Per donar una imatge homogènia a la vetllada i 
facilitar i inspirar les activitats de dinamització es 
proposarà un tema que serveixi de fil conductor de 
totes les activitats.
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Imatges de:
Shopping Night Barcelona (Passeig de Gràcia) 
www.theshoppingnight.com

Alguns exemples d’activitats i accions dins els es-
tabliments que s’han dut a terme en altres ciutats, 
a més de descomptes, ofertes o sortejos, són:
• Bombons i cava
• DJ
• Música en directe
• Còctels 
• Set de fotografia o photocall
• Personal shopper (assessor de com-

pres personal)
• Lectura de contes
• Monòlegs
• Degustacions de productes
• Maquillatge i manicura
• Tallers cuina, elaboració tapes
• Accions solidàries
• Lectura de cartes, tarot
• Aparador vivent…

Com hi col·labora l’Ajuntament de Rubí?
Des de la Regidoria de Comerç hi contribuirem 
amb l’ambientació dels carrers del centre amb 
decoració, il·luminació i activitats d’animació, 
d’acord al tema central proposat i amb l’objectiu 
de marcar un passeig continu que connecti tots 
els establiments.

Els comerços, bars i restaurants de la zona seran 
els protagonistes d’aquesta nit, però també volem 
comptar amb altres agents per tal de fer d’aquesta 
nit una festa. Per això, des de la Regidoria de Co-
merç treballarem amb altres serveis, com Cultura 
o Joventut, i amb entitats ciutadanes que puguin 
col·laborar a dinamitzar els carrers, les places i 
altres espais del centre.

Des de la Regidoria de Comerç també con-
tribuirem a fer la màxima difusió de l’activitat 
amb publicitat a mitjans locals i comarcals. 
També editarem un programa amb la llista de 
comerços oberts i les activitats que ofereixin.



Fa una nit clara i tranquil·la,
hi ha una lluna que fa llum.
Els convidats van arribant
i van omplint tota la casa

de color i de perfums.

Heus ací a Blancaneus, en Pulgarcito,
als tres porquets,

al gos Snoopy i el seu secretari l’Emili
i en Simbad,

l’Ali Babà i Gulliver.

Oh! Benvinguts, passeu, passeu.
de les tristors en farem fum.
A casa meva és casa vostra,
si és que hi ha casa d’algú.

Hola Jaimito! Donya Urraca!
En Carpanta i Barba-azul,
Frankestein i l’home llop,

el compte Dràcula i Tarzan,
la mona Xita i Peter Pan.

La senyoreta Marieta de l’ull viu
ve amb un soldat.

Els Reis d’Orient, Papà Noël,
el Pato Donald i Pascual.

La Pepa maca i Superman.

Bona nit senyor King Kong,
senyor Astèrix i Taxi Key,
Roberto Alcázar i Pedrín,

l’Home del sac i en Patufet,
senyor Charlot i Obèlix.

En Pinotxo ve amb la Monyos,
agafada de bracet,

hi ha la dona que ven globus,
la família Ulises

i el capitán Trueno amb patinet.
A les dotze han arribat

la fada bona i Ventafocs
en Tom i Jerry, la Bruixa Calitxa,

Bambi i Mobby Dick,
i l’emperadriu Sissí.

Mortadelo i Filemó
i Guillem Brown i Guillem Tell

la caputxeta vermelleta
el llop ferotge,

el caganer, Cocoliso i Popeie.

Oh! Benvinguts, passeu, passeu.
Ara ja no hi falta ningú,

o potser sí, ja me n’adono que tan sols
hi faltes tu...

També pots venir si vols.
T’esperem, hi ha lloc per tots.

El temps no compta ni l’espai...
Qualsevol nit pot sortir el sol.
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Qualsevol nit pot sortir el sol Qualsevol nit pot sortir 
el sol (Jaume Sisa)

Proposem aquest tema inspirat en la cançó de 
Jaume Sisa, que ens sembla molt adient per dife-
rents motius:

• El títol recull la idea que tot i ser de nit, obrirem 
com si fos de dia

• El títol i la lletra de la cançó tenen un missatge 
optimista, de portes obertes, de benvinguda a 
tothom...

• La cançó evoca un ambient de revetlla estiuen-
ca al carrer típica dels pobles mediterranis que 
podem reproduir a la nostra illa de vianants

• Hi apareixen els personatges de conte, còmic i 
de l’imaginari popular que tots coneixem i que 
són un referent comú que pot donar molt joc per 
a l’ambientació i les activitats

 

 

 



Exemples d’altres ciutats

 

 

  


