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Edición
118.460 visites durant els 45 dies consecutius
que ha durat aquesta edició, del 17 de juliol al 
30 d'agost 2020, en un escenari
d'excepcionalitat provocat pel COVID-19 i sota 
el rigorós control de les mesures sanitàries de 
seguretat, els protocols establerts i la 
permanent adaptació als constants decrets
governamentals.

Creativitat, moda, tendències, gastronomia, 
lifestyle, DJ’s, cocteleria, tallers infantils i una 
gran aposta cultural amb més de 250 
actuacions musicals repartides en set 
escenaris, han significat un oasi segur en un 
estiu complex.

La Santa ha apostat per la seguretat, la 
naturalesa i l'aire lliure, en un espai màgic
d'oci, entreteniment i tendències sense
incidents.

Aquest estiu La Santa ha aconseguit consolidar-
se com l'esdeveniment únic amb major
número d'assistència a Espanya.

Superades les
expectatives 2020

L’espai

Visitants 2020 118.460

Obertura al públic 45 dies de 18:00h a 01:00 h

Espai 17.170,24 m2

Aforament 3.345 persones

Expositors en rotació 100

Restauradors 30

Concerts acústics UME 2020 4

Actuacions musicals i culturals 250

Escenaris 7

Terrasses 14 (2.500 places)

Trànsit rodat vies d'accés 3,2M. 
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Un espai d'oci i entreteniment únic a la Costa Brava

+ 100 artesans

+ 150 actuacions culturals

9 Espais gastronòmics 14 terrasses

118.460 visitants en aquesta 4ª edició. Activitats en família, concerts acústics, gastronomia, moda, artesania, tendències,
copes, Chill outs, restaurants i molt més.

+ 100 actuacions musicals

+ 100 activitats infantils
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El públic 2020, 
en xifres Treballadors i riquesa

Personal ocupat 345

Personal La Santa 67

Proveïdors + 400

Patrocinadors 5

Pernoctaciones + 6 000 nits

Dietas externas + 10 000 serveis

Volumen de 
negoci intern

4,8 M€

Volumen de 
negoci regional

26,2 M€

Creixement vs. 
2019

31 %

La redistribució i remodelació d'espais per a 
adaptar-nos de manera segura a 
l'excepcionalitat del moment ha repercutit en 
un canvi de públic assistent en comparació
amb les edicions anteriors.

Aquestes són les conclusions:

Descendeix de manera significativa el públic
de la tercera edat (+65 anys), principalment
de la província de Girona; retrocedeix
lleugerament el públic de famílies amb nens
per ser col·lectius més vulnerables i el públic
estranger per les limitacions al turisme, 
especialment al juliol.

S'ha registrat un notable increment del públic
de joves i adolescents de 15 a 30 anys i adults
de 30 a 45 anys, representant el 64% del total; 
el que posa de manifest un canvi clar de 
tendència.

El consum mitjà per visitant creix en 19%, a 
causa d'aquest públic jove, consumidor i amb
més recursos econòmics.

Hem actualitzat també la política de preus:
• Increment preu pàrquing en 1 euro.
• Increment preu cervesa en 0,50 euros.
• Entrada de pagament 2 euros.

Els visitants

Visitants 118.460 

Nacionals 106.000

Estrangers 12. 000

Girona 29 %

Barcelona 52 %

Turistes CE 6,5 %

Altres turistes 4%

Públic femení 59 %

Col·lectiu principal
Joves entre 15 i 30 
anys d’edat (36%)

Col·lectiu
secundari

Adults d'entre 30 i 45 
anys d'edat (28%)

Índex repetició 3,95

Estada mitjana 2,53 h.

Creixement vs. 
2019

28 %
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Origen i procedència dels vehicles a la Santa edició 2020

Procedència de vehicles sobre la base de 186.000 cerques en navegadors GPS.
No es reflecteix el plànol de la província de Barcelona que representa el 26% dels desplaçaments.

NOTA: Segons les indicacions de l'aplicatiu Google Maps i altres plataformes de geolocalització.
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Presència en mitjans de comunicació

Trànsit online

Pàgines web 
visualitzades

333.847

Sessions 136.781

Usuarios únicos 90.667

Visualitzacions de 
les fotografies

2,55 milions

Cerques a Google 264.111

Ressenyes a Google 2.444

Valoració 4,2

Creixement del 
trànsit on-line 

23 %

Instagram 24K

Engangement 5,6%

Més de 300 publicacions referides a 
moda, lifestyle, gastronomia, família, 
oci, en revistes, premsa diària, 
emissores de ràdio i televisions locals.

La Vanguardia, El Periódico, El País, La 
Razón, Mundo Deportivo, Diari Ara, El 
Punt Diari, Diari de Girona, Què Fem, 
Time Out, Top Girona, Ancora, 
Woman, InStyle, Esmoda, Elle… són
només alguns exemples (més
informació al “Press Clipping 2020” 
adjunt).

Se sumen a això els blogs 
gastronòmics, la premsa digital, 
instagramers, influencers i pàgines
especialitzades amb més d'un
centenar d'articles destacant l'espai, la 
gastronomia i l'estètica boho chic 
d'altíssima qualitat de la Santa.

BacoyBoca, Cuina.cat, Flavorcook, 
Gastronomistas, Editor Choice, 
Nokton, Blog Hedonista, Foodies, Los 
foodistas, Coolture Mag, BCN Foodie
Guide són només alguns exemples.

7



Edición

Els resultats a xarxes socials 2020

En menys de 3 anys i amb tan sols 9 mesos d'activitat hem aconseguit un total de 24.000 seguidors fidels a Instagram (10.000
nous seguidors entre juliol i agost 2020) i una mitjana de engangement de 5,6 a Instagram i 5,1 a Facebook.

Facebook 11K

Instagram 24K

Mitjana d'impressions Mitjana d'abast Mitjana d'interaccions Engangement

20.996 15,31 % 17.424  50,21% 1.038 28,78 % 5,6

Mitjana d’abast
Mitjana de clics en 

enllaços
Media de 

interacciones
Mitjana de 
conversió

Engangement

3.430 132 185 3,6 5,1
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Fortaleses La Santa 2021 Fortaleses 2021

26% de creixement en assistents
respecte a 2019 fins a arribar als
118.500 visitants a 2020, mantenint
diàriament el control extrem de 
l'aforament limitat a 3.345 persones

Experiència contrastada i 
posicionament en el mercat

31% d'increment de la facturació
respecte a 2019

Projecte propi, singular i de 
manifesta acceptació

28,5% d'Increment del consum
respecte a 2019

70.000 litres de beguda i les 
260.000 consumicions servides.

Patrocinadors principals:

Moritz, Martini, Bacardi, Gonzalez 
Byass, Caves Vilarnau, Font Vella, 
Coca Cola - Royal Bliss

23% d'increment del trànsit a xarxes
socials respecte a 2019

2,3 milions de fotografies
visualitzades

333.847 visualitzacions de pàgines i 
136.781 usuaris únics

5,6% de engangement a Instagram

2.444 ressenyes a Google, nota 4,2

Volum de negoci: 4,9 milions
d'euros en 2020

El ritme de creixement continuat del 35% 
anual des de la seva primera edició el 2017, ha 
consolidat La Santa com el primer market de 
tendència de Catalunya en 2020.

Aquesta 4ª edició marcada per la incertesa
d'una pandèmia sense precedents, l'adaptació
i adequació d'espais, activitats i controls ha 
confirmat la seva consolidació de marca.

Un públic satisfet, la màxima normalitat en un 
estiu excepcional i un salt qualitatiu en aquest
espai de restauració, oci i originalitat de la 
Costa Brava, posicionen a La Santa avui com el 
market i espai d'oci i entreteniment de tarda-
nit de referència a Catalunya i Espanya.
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Objectius La Santa 2021

5ª edició, del 16 de juliol al 29 d'agost de 2021

La Santa en la seva cinquena edició, continuarà innovant i sorprenent, fidelitzant al seu públic i ampliant-lo a nous
col·lectius amb un format nou i intimista que ha vingut per a quedar-se.

14 terrasses, concerts acústics i actuacions culturals a l'aire lliure, activitats infantils i restauració d'alta qualitat.

Seguir el ritme de creixement de les edicions anteriors per a aconseguir els 180.000 visitants.

Recuperar el públic estranger pel qual es va apostar a 2019, amb accions de captació en origen ben planificades,
col·laboracions amb Tour Operadors i convenis amb operadors turístics.

Recuperar al públic major de 65 anys i fidelitzar al nou públic jove d'entre 18 i els 24 anys.

Augmentar l'estada mitjana del visitant fins a les 3 hores, incrementant el nombre d'activitats d'oci i esbarjo, així com
el número i diversitat de les apostes culturals i musicals.

Internacionalitzar l'esdeveniment amb presència en els mercats de França, Alemanya, Bèlgica i Holanda
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Restauradors La Santa 2021

Tens una proposta original, creativa i saludable?

La Santa obre inscripcions amb novetats per a la seva edició 2021.

Cada any rebem un nombre més elevat de sol·licituds d'expositors i restauradors.

Les excel·lents xifres d'assistència registrades en l'última edició han consolidat La Santa com l'oasi de creació, oci i
gastronomia de la Costa Brava, un espai on passar les tardes d'estiu en família o entre amics, en plena naturalesa, gaudint
d'artesania, moda, activitats infantils, música, copes i una oferta gastronòmica eclèctica i de qualitat, fidel al nostre
objectiu d'apostar pel talent local.

I és que La Santa s'ha convertit en un racó màgic en el qual cada dia passen coses.

Aquestes són les novetats en el sistema de contractació per a l'edició 2021:

• Seleccionem propostes creatives, originals, saludables i de proximitat, que aportin valor a l'oferta global de restauració.

• Prioritzem la selecció d'operadors que han participat en l'edició 2020.

• Reduïm l'import de la preinscripció a 1.000 euros per a totes les tipologies de restauració.

• Ampliem el període per a formalitzar la reserva i tancar la contractació de l'espai.

• Garantim la devolució i reintegraments dels imports abonats, si el market no pogués celebrar-se per causa de força
major.

Ens encantarà comptar amb tu.
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Tarifas La Santa 2021

Tipologia
Temporada completa

16/07 a 29/08
Potència Característiques

Food Corner 10 m2 6.700 € 6.000 Kv

Pica, aigua corrent i desguàs NO

Segur gènere neveres, SI fins a 250 €

Assegurança robatori NO

Food Corner 20 m2 9.000 € 10.000 Kv

Pica, aigua corrent i desguàs NO

Segur gènere neveres , SI fins a 250 €

Assegurança robatori NO

Food Corner 12 m2

Amb terrassa privada
8.000 € 6.000 Kv

Pica, aigua corrent i desguàs NO

Segur gènere neveres, SI fins a 250 €

Assegurança robatori NO

Food Truck 18 m2 6.700 € 6.000 Kv

Pica, aigua corrent i desguàs NO

Segur gènere neveres, SI fins a 250 €

Assegurança robatori NO

Food Stalls 15/18 m2 7.400 € 10.000 Kv

Pica, aigua corrent i desguàs SI

Segur gènere neveres, SI fins a 500 €

Assegurança robatori NO

Food Stalls 25/33 m2

Amb terrassa privada
12.500 € 10.000 Kv

Pica, aigua corrent i desguàs SI

Assegurança gènere neveres, SI fins a 500 €

Assegurança robatori NO

12



Procés d'inscripció i contractació
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1r Preinscripció : Sol·licitud per a participar en l'esdeveniment.

Envia la teva sol·licitud i rep en 15 dies resposta d'admissió o desestimació per part del comissariat de La Santa. Per
a això hauràs d'abonar la quantitat de 1.000 € que et serà descomptat de l'import total de l'estada si la candidatura
és acceptada. En cas de ser desestimada la teva sol·licitud, l'import abonat et serà retornat íntegrament en un
termini màxim de 15 dies des de la data de l'ingrés realitzat.

Obertura preinscripcions

• A partir del 30 d'octubre per a restauradors que han participat en l'edició 2020

• A partir del 30 de novembre per a nous restauradors de l'edició 2021

Els restauradors que han participat en l'edició 2020 i formalitzin la preinscripció entre el 30 d'octubre i el 29 de
novembre tenen garantida l'admissió, la plaça i l'espai.

2n Reserva: Pagament del 50% del total import de contractació.

• Fins al 15 de febrer de 2021 per a tots els restauradors

3º Contractació: Pagament del 50% restant i confirmació de l'espai contractat.

• Fins al 30 de maig de 2021 per a tots els restauradors..

En cas que no facis efectiva la reserva o contractació de l'espai en les dates previstes, la teva plaça serà assignada a 
un nou restaurador.



Plànol de planta La Santa 2021
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Vols acompanyar-nos al 2021?

Patrocinis i entitats
públiques:
julio@lasantamarket.com

Expositors:
susana@lasantamarket.com

Restauradors:
mariana@lasantamarket.com

Escriu-nos
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