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Del 17 de juliol al 30 d’agost.  
Obert tots els dies de 18 a 1 h. 

Santa Cristina Horse Club 
de Santa Cristina d’Aro (Girona)
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La Santa és versàtil

La Santa 2020  
oferirà més de 100 
espectacles gratuïts

Gastronomia gourmet, copes, vermuts, activitats infantils, una 
gran varietat d’espectacles i concerts en petit format, cultura, 
oci, artesania, moda i catorze terrasses independents per 
gaudir de les tardes d’estiu a la Costa Brava. Tot això i molt 
més és La Santa, l’espai transversal d’oci situat al recinte de 
Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona). 

La Santa arriba aquest estiu a la seva quarta edició, que se 
celebra del 17 de juliol al 30 d’agost, amb la mateixa il·lusió 
que el primer dia i complint totes les mesures establertes per 
garantir la seguretat dels visitants.

La Santa és, doncs, un lloc de somni on gaudir de les plàcides 
tardes d’estiu al cor de l’Empordà. És, a més, , un espai perfecte 
per a tota la família (mascotes incloses!), !), on els més petits 
podran gaudir de les seves nombroses activitats infantils a 
l’espai Font Vella Kids, els sibarites embogiran amb una oferta 
gastronòmica que va des del cor de la Mediterrània fins les 

entranyes d’Àsia o la bell’Italia, i els melòmans arribaran amb 
l’agenda ben estudiada per no perdre’s ni una de les més de 
100 actuacions gratuïtes programades durant tot l’estiu.

La Santa és, a més,  el lloc ideal per als amants de les festes, 
que gaudiran de les seves sessions de DJ fins al tancament i 
de copes de qualitat en algun dels seus bucòlics racons. Els 
amants de l’estil de vida healthy ho donaran tot en les sessions 
de ioga gratuïtes a l’aire lliure i els de la moda gaudiran 
passejant per La Santa a la recerca del complement més 
original i la peça de roba més chic, a més de la seva oferta 
d’interiorisme, joguines i productes gourmet. I els que només 
busquin desconnexió i relax, també ho aconseguiran gaudint 
d’una Moritz ben fresca sota el cel estrellat de l’Empordà.
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La Santa és música 

Fidel al compromís que sempre ha caracteritzat a 
l’empresari Julio Rico, promotor d’aquesta iniciativa, La 
Santa aposta més que mai pel talent local. “Tenim clar 
que enguany és el moment de donar suport als artistes, 
restauradors i comerciants locals com hem fet des del 
principi, i que hem de romandre units per fer front a un 
moment tan complicat com l’actual”, assenyala Rico.  

La Santa ha programat aquest estiu més de 100 actuacions 
gratuïtes en petit format, la majoria artistes locals d’una 
infinitat de gèneres, que amenitzaran les tardes estiuenques 
en ple epicentre de la Costa Brava. Per això, compta amb sis 
escenaris diferents on s’aniran succeint les activitats, entre 
ells el principal, que es troba al centre de l’recinte: l’escenari 
Moritz La Santa.

1- Escenario Moritz-La Santa: monòlegs, cantautors i duets. 
2- Escenario Vilarnau: havaneres.
3- Escenario Moritz: rumba catalana a càrrec d’Arrels de Gràcia. 
4- Escenario Martini: cantautors i artistes emergents
5- Escenario Palawan: monòlegs, cantautors i artistes       
     emergents.   
6- Escenario ARBISTAR: 
      CICLE UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020   

Com a gran novetat d’enguany, l’espai Privé Las Palmeras 
acull l’escenari de la primera edició de l’cicle UNPLUGGED 
MUSIC EXPERIENCE 2020, un format musical excepcional, 
intimista i en un entorn privilegiat en què els assistents podran 
gaudir d’una experiència acústica innovadora a càrrec de grans 
noms de l’panorama estatal, com són  Manu Guix, Sofia Ellar, 
Cepeda y Blaumut. Es tracta d’un format sense precedents, una 
mena de versió mediterrània dels clubs de jazz novaiorquesos 
de principis de segle, on els assistents, disposats en taules de 
quatre davant del bucòlic Escenari ARBISTAR, gaudeixen de la 
proximitat i calidesa dels seus artistes preferits.  

L’ UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020 confirma, doncs, 
l’aposta de La Santa per adaptar-se a la situació de nova 
normalitat, respectant escrupolosament la normativa, 
sense renunciar per això a programar la millor oferta 
musical en un format excepcional i en un espai de somni. 

Les entrades d’aquest cicle musical ja estan a la venda a 
www.lasantamarket.com a partir de 25 €.

UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020

Tots els concerts tindran lloc a les 21.30 h
(obertura de portes a les 19 h)
Preus a partir de 25 €

Més informació i venda d’entrades
a www.lasantamarket.com
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La Santa és gastronomia La Santa es gastronomía 

Una oferta gastronòmica profusa i de qualitat ha estat 
des dels inicis un dels punts forts de la Santa. Com cada 
estiu, el Santa Cristina Horse Club acull els restauradors 
de referència en els formats clàssics de food trucks, 
food córners i food stalls, autèntics restaurants de 
primer nivell que ofereixen una varietat de propostes 
gastronòmiques, des les més informals a les més sofisticades. 

Com a novetat d’enguany, amb l’objectiu de garantir la seguretat 
dels assistents s’han habilitat catorze terrasses completament 
independents, cadascuna amb el seu propi estil i idiosincràsia, 
on els assistents podran gaudir sense aglomeracions i en 
calma d’una infinitat de propostes culinàries entre les que els 
costarà triar.

Els fans de la graellada argentina que hagin visitat algun cop 
La Santa segur que han gaudit –i tenen intenció de tornar a fer-
ho– d’un dels plats d’El Quinchito, que enamora grans i petits. 
La gent de Cuino per també ofereix grans barbacoes, mentre 
que les hamburgueses vénen de la mà de La Moreneta i The 
Big Whim i els frankfurts d’un altre clàssic de La Santa: Casa 
Vallès. Que ens ve de gust un refrigeri healthy? Res millor que 
combinar un dels iogurts gelats de Yogurissimo i un dels plats 
vegans o vegetarians de La Internacional o White Garden. 
Si el cos ens demana uns ous amb patates que prometen 
esdevenir un must de l’estiu no podem deixar de visitar Sabor 
a Pirineo. Que volem risotto? El restaurant Urbisol en prepara 
uns de deliciosos, que es poden acompanyar de bunyols o 
croquetes.

De l’oferta d’garrapinyades s’encarrega la gent de El racó de 
la garrapinyada, que conviuen amb les aclamades pizzes a 
el forn de llenya de Pizzeria Antic, les bombes de patata de 
White Garden, la cuina italiana de La Piccola di Sandro, les 
empanades argentines de La Relíquia i els plats mexicans 
de La Llorona. L’esperit street food ens el porta l’equip de 
Pac Van, amb el seu pa de brioix farcit, mentre que el puntet 
asiàtic ve de la mà, com cada any, de la gent de Palawan –
que compten, a més, amb el seu propi escenari– i de l’Avui no 
cuino. Per acabar, un gelat de La Xixuneta o una crêpe dolça 
de La Crêperie de Marione, i si ens hem quedat amb gana res 
millor que un dels rics plats de cuina àrab de Noor, una parada 
ideal també per vegans i vegetarians. La cuina peruana ve de 
la mà d’Arriba Perú i si volem empanades variades haurem 
de visitar Las delicias. Que ens ve de gust desplaçar-nos a 
una cala empordanesa sense sortir de La Santa? Res millor 
que fer una parada a l’ambientat espeter, on degustar peixos 
fresquíssims i riques sardines.

El problema, com sempre, serà escollir quin tipus de cuina ens 
ve de gust aquell dia, plats per a tots els gustos i sensibilitats 
que, sens dubte, són més bons sota els arbres després d’una 
jornada de platja. Aquest any, a més, La Santa presenta 
diverses parades de productes gourmet on podrem adquirir, 
entre d’altres, els formatges i embotits artesans d’El Pastor, 
les delicioses llavors caramel·litzades d’Ecoriginals i el te de 
Yogi Tea.

Durant tot l’estiu tindran lloc, a més, xerrades gratuïtes 
sobre salut i nutrició.  
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La Santa és hedonista

A més de cultura, gastronomia i copes, La Santa sempre ha estat sinònim de diversió.  
El su esperit juganer i hedonista es tradueix també en cinc festes temàtiques que 
tindran lloc els divendres i ompliran d’alegria el recinte de Santa Cristina Horse 
Club. En tots els casos, La Santa s’ambientarà completament per acollir aquestes 
sessions autèntiques pensades per celebrar des del Carnestoltes a la Fira d’Abril, 
que transformaran el recinte (i l’esperit) del Santa Cristina Horse Club durant tota 
una jornada. A més dels festes temàtiques, cada dia un DJ amenitzarà l’ambient amb 
sessions musicals fins a l’tancament de portes.

Festa Boho-Chic  (31 de juliol)
És La Santa o és Coachella? Per un moment dubtarem de si som al 
cor de la Costa Brava o ens hem teletransportat a aquesta Califòrnia 
de botes de cowboy, serrells i solàs. 

Carnaval d’estiu  (7 d’agost)
La Santa esdevé un desplegament de plomes i brilli brilli amb la visita 
de les principals comparses de la zona. ¡Asuuuuuúcar!

Fira d’Abril  (14 de agost)
Sevilla té un color especial i Santa Cristina d’Aro també. Flamenc, 
rebujitos, volants i lunars per reivindicar l’esperit d’aquella Fira d’Abril 
que tant ens agrada i que aquest any no va poder celebrar-se. 

Festa EGB- 80 s (21 de agost) 
Els que un dia van gravar cintes als seus enamorats, s’ho van passar 
bé amb els Jóvenes Castores o van tenir malsons amb la Bruja Avería 
gaudiran de valent tornant a l’esperit dels 80s al ritme dels seus 
greatest hits.

Festa infantil Holy Fest  (30 d’agost)
El diumenge és, com sempre, el dia dels més petits, i la millor manera 
d’acomiadar l’estiu al seu costat és omplir de color La Santa amb una 
festa Holy, que tindrà lloc el dia de la clausura.

Festes temàtiques La Santa 2020

La Santa és moda ... 
i molt més

Passejar per La Santa al capvespre per conèixer les parades de moda, interiorisme i 
complements és una activitat ideal. Les seves pèrgoles de disseny acullen, com cada 
any, les propostes més autèntiques i innovadors signades per artistes i dissenyadors 
locals, un exemple més de l’compromís de JuliolRico i el seu equip amb el talent local. 
Peces exclusives per a tots els gustos comparteixen espai amb les més transgressores 
i arriscades que trobem a l’àrea del Boho Market, on dissenyadors locals presenten 
tot tipo de propostes que són sinònim d’originalitat i exclusivitat. Atès que les parades 
del Boho Market és renoven, en molts casos, quinzenalment, els assistents trobaran 
constantment noves peces s d’artistes i dissenyadors.



La Santa és familiar

Els més petits de la casa solen ser fans de La Santa gràcies 
a les nombroses activitats pensades per a ells, que tenen 
lloc cada dia a l’espai Font Vella Kids. I més tenint en compte 
que moltes vegades visiten La Santa acompanyats de les 
seves mascotes, ja que La Santa és també pet-friendly.   

Aquest any s’ha adaptat el calendari per adequar les activitats 
i tallers a la nova normativa, i s’han programat activitats 
familiars que van de les mini-motos a la tirolina, un laberint, 
minigolf, un Pony Club i fins i tot l’Escape Room Caravana, 
novetat d’enguany, on els petits hauran de resoldre un 
misteri relacionat amb una caravana que amaga un crim. 

L’ Aventura Experience, un circuit pels arbres per gaudir de la 
natura i cremar energia, també és un dels atractius d’enguany, 
a més dels clàssics tallers de màscares, maquillatge i altres 
activitats creatives. Una altra de les novetats és que s’ha 
habilitat un espai per practicar ioga a l’aire lliure i de forma 
totalment gratuïta, que acollirà tant sessions en família com 
per a adults.

Com cada any, el diumenge és el dia per excel·lència dedicat a 
al públic infantil –encara que en realitat a La Santa tots els dies 
ho són–, amb actuacions gratuïtes de conjunts infantils a les 
19 h, a més d’animació, etc.

LA SANTA
Qué: Artesania, tendències, corners gastronòmics, copes, actuacions en viu en petit 
format, DJ, sorpreses, tallers per a nens i activitats... 

Quan: Del divendres 17 de juliol al diumenge 30 d’agost 

Horari: De 18 a 1 hores 

On: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 27,6.  
Santa Cristina d’Aro (Girona) 

Públic: Familiar

Preu: Entrada gratuïta en accés des de pàrquing. Resta del públic 2 € per control  
d’aforament Covid-19 / Nens menors de 12 anys accés gratuït. 

Aparcament: 6 € tarifa plana que inclou una Moritz per vehicle. Ocupants d’el vehicle 
accés gratuït. 
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Per a més informació:  
PICA PICA

LAURA CONDE  
laura@picapica.agency

 Tel.: 659 847 903 

Nuestros patrocinadores 2020
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