
FIDEL AL SEU COMPROMÍS DE DONAR SUPORT A LA CULTURA, CREATIVITAT I 
ARTESANIA DE PROXIMITAT, LA SANTA APOSTA PER MULTIPLICAR LA SEVA OFERTA 

CULTURAL AMB MÉS DE 100 ESPECTACLES GRATUÏTS I UN DESPLEGAMENT 
D’ACTIVITATS PER A NENS I ADULTS.

 

Santa Cristina d’Aro, juliol del 2020. Gastronomia gurmet, copes, vermuts, activitats infantils, una gran varietat 
d’espectacles i concerts en petit format, cultura, oci, artesania, moda i catorze terrasses independents amb sis escenaris 
per gaudir dels capvespres d’estiu a la Costa Brava. Tot això i molt més és La Santa, l’espai transversal d’oci situat al 
recinte del Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona), que celebra enguany la seva quarta edició 
del 17 de juliol al 30 d’agost.

Com a gran novetat d’aquesta edició, l’espai Privé Las Palmeras esdevé l’escenari de la primera edició del 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 l’escenari Arbistar a càrrec de grans noms del 
panorama nacional, com ara Manu Guix (18 de juliol), Sofia Ellar (25 de juliol), Cepeda (15 d’agost) i Blaumut (22 
d’agost). Es tracta d’un format sense precedents, una versió mediterrània dels clubs de jazz novaiorquesos de principis 
de segle, on els assistents, disposats en taules de quatre, gaudeixen de la proximitat i calidesa dels seus artistes 
preferits sota el cel estrellat, sempre màgic, de l’Empordà. Les entrades de l’UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020 
es podran adquirir a la web www.lasantamarket.com a partir de 25 €.

LA SANTA OBRE LES PORTES EL 17 DE JULIOL AMB MÉS  
MÚSICA, MÉS CULTURA, MÉS GASTRONOMIA I MÉS DIVERSIÓ

 
COM A NOVETAT D’ENGUANY, L’ESPAI PRIVÉ LAS PALMERAS ACULL L’UNPLUGGED 

MUSIC EXPERIENCE 2020, UN FORMAT INNOVADOR AMB GRANS FIGURES DEL  
PANORAMA NACIONAL COM ARA CEPEDA, SOFIA ELLAR, BLAUMUT I MANU GUIX.

Tots els dies, del 17 de juliol al 30 d’agost, de 18 a 1 h, 
al Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona)

www.lasantamarket.com



Aquest cicle d’actuacions tan especial confirma l’aposta de La Santa per adaptar-se a la situació de nova normalitat, 
respectant escrupolosament la normativa però sense renunciar a programar la millor oferta musical en un format 
excepcional i en un espai de somni.

La Santa es consolida, doncs, un any més, com l’espai ideal per passar el capvespre a l’aire lliure, aquest racó de món 
que ens trasllada a un bosc encantat que condensa com pocs l’essència de l’Empordà. Aquesta edició, marcada 
per la situació de nova normalitat, ha fet que l’equip treballi des de fa setmanes en el compliment de totes les mesures 
establertes per garantir la total seguretat dels assistents amb mesures com la incorporació de 9.000 metres addicionals 
d’espai, entre d’altres. 

Compromís amb la cultura 
Fidels al compromís que sempre ha caracteritzat a l’empresari Julio Rico, promotor d’aquesta iniciativa, i al seu equip, 
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 d’estar units per fer front a un moment tan 
complicat com l’actual”, assenyala Rico. Per a això, La Santa ha programat aquest estiu més de 100 espectacles 
gratuïts en petit format, la majoria concerts d’artistes locals d’una infinitat de gèneres, que amenitzaran els vespres 
estiuencs en ple epicentre de la Costa Brava. Per a això, compta amb sis escenaris diferents on s’aniran succeint les 
activitats, entre ells el principal, al centre de l’recinte: l’escenari Moritz-La Santa.

I és que a La Santa sempre passen coses. És aquest oasi de relax on, tot i això, es pot gaudir d’activitats diferents cada 
dia, tant de les nombroses propostes infantils a l’espai Font Vella Kids, que enguany ha adaptat el seu calendari per 
adequar les activitats i tallers a la nova normativa, com una altra sèrie d’activitats familiars que van de les mini-motos a 
la tirolina, un laberint, minigolf, un Pony Club i fins i tot un Escape Room, novetat d’aquesta edició.

A més dels concerts a l’aire lliure, hi trobem parades d’artesania (moda, interiorisme, complements, joguines i una nova 
zona de productes gourmet), cercaviles, festes temàtiques, animació, ioga gratuït a l’aire lliure per a adults i famílies, 
màgia, monòlegs i altres propostes que confirmen el compromís de La Santa per esdevenir aquest espai de suport i 
difusió de la cultura, art i comerç locals. “La Santa va néixer precisament per mostrar al món el gran patrimoni cultural i 
gastronòmic de la zona ... Seguim fidels a aquesta màxima i amb la il·lusió intacta”, diu Rico.

Una oferta gastronòmica d’excepció
Com cada any, l’oferta gastronòmica de La Santa és un dels seus grans pilars i promet no deixar ningú indiferent. Aquest 
estiu hi trobem una bona representació de cuines de món i de l’àmbit local de la mà de consolidats restauradors, molts 
d’ells habituals des de la primera edició. Barbacoes, còctels, crêpes, gelats, cuina vegana, sucs healthy, arrossos, 
pizzes, sushi, cuina asiàtica, mexicana i un racó ambientat com una cala empordanesa on s’oferiran peixos i espetos 
acabats de fer són algunes de les propostes gastronòmiques que hi trobarem. Com cada any, es podrà gaudir de la 
gastronomia tranquil·lament a la fresca, sota els arbres, en família o entre amics i sense aglomeracions.
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La Santa més hedonista

Però a més de cultura, gastronomia i copes, La Santa sempre ha estat sinònim de diversió. El seu esperit juganer i 
hedonista es tradueix també en cinc festes temàtiques que tindran lloc els divendres i ompliran d’alegria al recinte del 
Santa Cristina Horse Club: Coachella Fest (31 de juliol), Carnaval d’estiu (7 d’agost), Fira d’Abril (14 d’agost), Festa 
EGB-80 s (21 d’agost) i Festa infantil Holy Fest (30 d’agost). Tots els dies, a més, un DJ amenitzarà les nits amb una 
oferta musical eclèctica.

A banda de kids-friendly, La Santa ha estat sempre també pet-friendly, de manera que qui vulgui apropar-se amb les 
seves mascotes serà també benvingut. 
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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 


