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La Santa Market
es clausura amb un
gran èxit de públic
a Unes 80.000 persones han passat aquest estiu per

la primera edició d’aquest espai lúdic gastromusical
SANTA CRISTINA D’ARO

Unes 80.000 persones
han passat aquest estiu
per les instal·lacions del
Santa Cristina Horse
Club. Obert els caps de setmana de juliol i tots els
dies d’agost, les compres,
la cuina de carrer, les copes, els concerts cada dia,
els DJ, els tallers i les activitats familiars han estat
els protagonistes durant
les tardes i els vespres en
aquest espai situat al municipi de Santa Cristina
d’Aro.
Aquesta primera edició
de la que ha estat una de
les grans cites gastronòmiques, artesanals i musi-
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200

expositors han participat
en aquest recinte lúdic amb
gastronomia, parades d’artesania i complements.

cals de l’estiu –amb la participació de fins a 200 expositors– va tancar ahir
les portes amb l’anunci
que l’any que ve tornarà a
obrir arran de l’èxit de públic i les valoracions positives que ha rebut del públic
assistent.
La Santa s’ha convertit
en un espai d’excepció, de-

corat com un bosc encantat per comprar, passejar,
sopar, prendre una copa i,
en definitiva, disfrutar
dels millors capvespres de
la Costa Brava, tal com els
agrada destacar als seus
organitzadors.
El director de La Santa Market, Julio Rico,
declara: “Estem molt satisfets de la gran acollida
que hem tingut del públic
local, nacional i estranger i
això fa que comencem a
treballar en noves edicions per a la primavera i
estiu del 2018.” També assenyala: “Ens estem plantejant la possibilitat de celebrar un altre market per
acomiadar l’any.”
Pel que fa a un dels plats
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forts, les actuacions musicals, en aquesta primera
edició ha destacat la participació d’artistes de la talla de Mazoni, Blaumut –el

més multitudinari, amb
6.000 espectadors–, Xavi
Lloses, Kitflus Kuartet,
Judit Neddermann, Sara
Terraza, Guillem Roma,

Renaldo & Clara, Gemma
Humet, Gospel d’Aro,
Marta Rius i Bruna Marín,
Josep Pedrals i Albert Sagrera. ■
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