
Santa Cristina d’Aro, 31 setembre de 2020. La Santa, l’espai d’oci transversal situat al Santa Cristina Horse Club de 
Santa Cristina d’Aro (Girona), en plena natura, acaba de tancar les seves portes fins l’estiu amb excel·lents xifres 
d’assistència. Enguany, La Santa ha rebut un públic majoritàriament nacional de totes les edats, amb gran presència 
de famílies, un suport que ha aconseguit compensar la pèrdua de públic estranger respecte a altres edicions. Tot 
això en un any especialment delicat, en què s’han extremat les mesures de protecció i higiene per garantir en tot 
moment la seguretat dels assistents mitjançant, entre altres iniciatives, l’ampliació de l’espai (més de 9.000 metres 
quadrats addicionals), la creació de terrasses independents i la diversificació de les activitats culturals.

Amb més de 30 restauradors, 100 parades de moda i artesania en rotació durant 45 dies –totes de dissenyadors 
i artistes locals– i mes de 250 activitats culturals i actuacions musicals repartides durant tot l’estiu en els seus set 
escenaris, La Santa ha confirmat no només la seva aposta per donar suport al talent local, sinó per esdevenir el 
centre d’oci de referència de la Costa Brava. En paraules del seu director, l’empresari Julio Rico, “quan vam decidir 

DE L’17 DE JULIOL A EL 30 D’AGOST HAN TINGUT LLOC MÉS DE 250 ACTIVITATS 
CULTURALS I UN NOU CICLE MUSICAL DE QUATRE CONCERTS SOTA EL FORMAT 

UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE

L’ESPAI D’OCI TRANSVERSAL UBICAT A SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA), QUE ENGUANY 
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Descarrega aquí el dossier de premsa complet.
Descarrega fotografies en alta resolució en aquest enllaç.

ampliar l’espai i canviar la fisonomia de La Santa, creant terrasses independents amb totes les mesures de seguretat 
per poder adaptar-nos a la nova legislació establerta per al COVID-19, sabíem que era el major repte al qual ens hem 
enfrontat des que vam obrir. Però també teníem clar el nostre compromís no només amb els artistes i artesans de la 
zona, sinó també amb un públic que ens ha estat fidel des dels inicis i que enguany necessitava, potser més que mai, 
un espai d’oci i distensió com el que ha brindat La Santa”.

La Santa va obrir les seves portes el passat 17 de juliol i les ha tancades el 30 d’agost: un mes i mig d’obertura 
ininterrompuda que ha rebut, a més, artistes de la talla d’Blaumut, Cepeda, Sofia Ellar o Manu Guix, els quals han 
inaugurat la primera edició de el nou cicle musical Unplugged Music Experience 2020. Festes temàtiques, activitats 
infantils, concerts, monòlegs, tallers, ioga, gastronomia, copes, música i molt més completen l’oferta d’aquest espai 
que en breu començarà a preparar ja la seva cinquena edició per a l’estiu de 2021.

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. 

www.lasantamarket.com

Per a més informació: PICA PICA
LAURA CONDE  •  laura@picapica.agency   •  Tel.: 659 847 903 
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