
Dissabte 18 arrenca l’UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE amb l’actuació de Manu Guix, 
la primera de les quatre d’aquest cicle molt especial adaptat a la nova situació 

 

Santa Cristina d’Aro, juliol de 2020. Aquest divendres 17 de juliol La Santa dona el tret de sortida a l’estiu amb una 
oferta transversal de gastronomia, copes, música, creació, artesania i natura, que fan de l’espai màgic del Santa Cristina 
Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona), decorat com un bosc encantat, un referent de l’oci estiuenc a l’Empordà.

Com a gran novetat d’enguany, el dissabte 18 arrenca l’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 del panorama estatal. L’encarregat d’inaugurar el cicle serà Manu Guix, que ocuparà l’escenari 
Arbistar en 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, gaudiran de la proximitat i calidesa dels seus artistes preferits 
sota el cel de la Costa Brava.

LA SANTA 2020 ARRENCA AMB UNA ACTUACIÓ EN ACÚSTIC 
DE MANU GUIX EN EL MARC DEL UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE

 
La Santa obre les portes el divendres 17 amb més música, més gastronomia, més diversió i més 

cultura. Acollirà més de 100 actuacions gratuïtes durant l’estiu  

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

www.lasantamarket.com
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Manu Guix té preparada una actuació en acústic que ell mateix defineix com “feta a mida per a La Santa”, en què 
interpretarà temes de la seva discografia, especialment dels seus últims discos Després de tot, Pas a pas o versions de 
temes de Lluís Llach del seu disc Onze Llachs, així com alguna versió de grans èxits internacionals. Però sobretot el cantant 
busca interactuar amb el seu públic aprofitant el marc incomparable de l’Espai Privé Les Palmeres de Santa Cristina 
Horse Club, de manera que els assistents puguin fins i tot “escollir cançons i decidir una part del repertori”, assenyala 
Guix. Una actuació, en definitiva, que permetrà als fans gaudir de l’artista d’una manera molt especial, interactuar amb ell 
i conèixer el seu costat més personal.

La de Guix serà la primera de les quatre actuacions programades al llarg de l’estiu de l’UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 
2020, que rebrà també a figures com Sofia Ellar (25 de juliol), Cepeda (15 d’agost) i Blaumut (22 d’agost). Tots ells 
oferiran el seu repertori en acústic, en un format sense precedents i amb moltes sorpreses guardades per al públic, 
que podrà gaudir de totes les actuacions sempre sota les més estrictes mesures de seguretat. Les entrades es poden 
adquirir al web www.lasantamarket.com a partir de 25 euros. 

A part d’això, La Santa arriba a la seva edició de 2020 amb tota l’artilleria de sempre i la mateixa il·lusió que el dia que va 
obrir les portes per primer cop ara fa ja quatre estius. “No només volem seguir sent un referent de l’oci a la Costa Brava, 
sinó que enguany donarem suport més que mai al talent local, precisament ara que més ho necessita”, assenyala el seu 
director Julio Rico. Per a això, s’han programat més de 100 actuacions gratuïtes d’artistes locals al llarg de tot l’estiu, 
que es podran gaudir en els seus sis escenaris diferents, a més de catorze terrasses independents on gaudir d’una 
oferta gastronòmica àmplia i eclèctica de la mà de restauradors de la zona. 

D’altra banda, les nombroses activitats i actuacions per a nens continuen sent aquest any un dels plats forts de La 
Santa, que enguany compta com a novetat amb un Escape Room. L’espai Font Vella Kids, per la seva banda, ha 
adaptat la seva oferta a la normativa de seguretat vigent, igual que el Pony Club, el Laser tag i el parc d’aventures, entre 
altres atraccions.

Descarrega aquí el dossier de premsa complet. 
Consulta aquí l’agenda d’activitats dia per dia.  
Descàrrega fotografies en alta resolució en aquest enllaç.

www.lasantamarket.com

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 

https://www.lasantamarket.com/comunicados-de-prensa/
https://www.lasantamarket.com/agenda/
https://www.lasantamarket.com/imagenes-prensa-la_santa/

