
Santa Cristina d’Aro, agost de 2020. Quan l’equip de La Santa va decidir obrir les portes en aquesta quarta edició, 
malgrat la complexitat de les circumstàncies, ho va fer amb la voluntat de convertir-se en un centre d’oci transversal 
a la Costa Brava cent per cent segur i saludable. Després d’obrir les portes el passat divendres 17 de juliol, La Santa 
ha acollit ja un total de 40.000 visitants, una xifra molt esperançadora equiparable a la d’edicions anteriors, que 
demostra que es pot crear un entorn d’oci a l’aire lliure complint rigorosament les més estrictes mesures de prevenció 
i garantint en tot moment el benestar dels assistents.

L’espai addicional (prop de 9.000 metres quadrats incorporats expressament per a aquesta edició) i l’amplitud de 
les noves avingudes han absorbit tots els fluxos de públic, permetent en tot moment un distanciament còmode i 
agradable, tal com estava previst. En aquest sentit, destaca especialment el comportament sempre cívic i responsable 
dels visitants que han passat per La Santa per gaudir de la seva àmplia oferta d’oci, que ha permès finalitzar el mes 
de juliol i iniciar agost sense cap incident.

L’ESPAI D’OCI TRANSVERSAL HA REBUT 40.00 PERSONES DURANT EL MES DE JULIOL, 
UNA XIFRA SIMILAR A LA D’EDICIONS ANTERIORS

LA SANTA MANTÉ UNA AGENDA REPLETA D’ACTIVITATS, MÚSICA, TALLERS I 
GASTRONOMIA FINS AL 30 D’AGOST, AMB ACTUACIONS DE CEPEDA I BLAUMUT 

EN EL MARC DE L’UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020

LA SANTA TANCA EL MES DE JULIOL AMB MAGNÍFIQUES 
DADES D’ASSISTÈNCIA I ES CONSOLIDA COM L’EPICENTRE DE 

L’OCI ESTIUENC A LA COSTA BRAVA

De dilluns a diumenge de 18 a 1 h 
al Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona)

www.lasantamarket.com
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Les excel·lents xifres d’assistència registrades resulten especialment emotives per a l’equip de La Santa, amb 
l’empresari Julio Rico al capdavant, que enguany ha treballat més que mai per crear un espai saludable i segur però 
fidel a la seva essència. Així doncs, La Santa es consolida en aquest estiu especialment delicat com el lloc de somni 
ubicat en plena natura on passar una tarda en família o entre amics gaudint de les més diverses activitats lúdiques.

Després de rebre durant el mes de juliol artistes com Sofia Ellar i Manu Guix, tots dos en el marc del nou cicle 
Unplugged Music Experience, el mes d’agost depara també una agenda plena d’activitats per a tots els públics. A 
més de copes, música, artesania, moda i una oferta gastronòmica eclèctica i de qualitat, s’han programat més de 
70 actuacions musicals gratuïtes en els seus sis escenaris diferents, sempre de mans d’artistes locals. “El nostre 
objectiu de potenciar el talent local en temps en que ens correspon més que mai estar units i tirar endavant plegats”, 
assenyala Julio Rico, director de La Santa.

Algunes de les activitats destacades d’aquest mes són l’actuació de l’artista gallec Cepeda (15 d’agost) i dels catalans 
Blaumut (22 d’agost). Tots dos tindran lloc en el marc del cicle Unplugged Music Experience, un format acústic 
intimista i molt especial en què els assistents, disposats en taules de quatre al racó Privé Las Palmeras a l’estil dels 
clubs de jazz novaiorquesos, gaudeixen del costat més íntim i proper dels seus ídols. 

D’altra banda, el mes d’agost depara també diverses festes temàtiques, que canvien de cap a peus la fisonomia de 
la Santa i reflecteixen el seu esperit hedonista i alegre. El divendres 7 d’agost tindrà lloc la festa de Carnaval, que 
omplirà de lluentons al recinte de Santa Cristina Horse Club, mentre que el 14 l’espai es vestirà de flamenc per acollir 
la Fira d’Abril. El divendres 21 ens traslladarem als 80 per viure la Remember 80’s EGB Fest i, finalment, el 30 d’agost 
hi haurà una Holi Fest familiar com a fi de festa d’un estiu ple d’emocions.
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Descarrega aquí el dossier de premsa complet.
Consulta aquí l’agenda d’activitats dia per dia.
Descarrega fotografies en alta resolució en aquest enllaç.

Com sempre, se succeiran diàriament els tallers i activitats infantils, les classes de ioga a l’aire lliure, els concerts, les 
manualitats i una infinitat d’activitats per a tots els públics per gaudir de l’estiu al cor de l’Empordà.

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/ca/comunicats-de-premsa/
https://www.lasantamarket.com/agenda/
https://www.lasantamarket.com/ca/imagenes-prensa-la_santa/

