
www.lasantamarket.com 
 

Del 16 de juliol al 29 d’agost.  
Obert tots els dies de 18 a 1 h. 

Santa Cristina Horse Club 
de Santa Cristina d’Aro (Girona)
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La Santa és foodie...

L’eclèctica oferta de restauració és, com cada any, un dels bastions 
de la Santa, que enguany compta amb un plat fort: Las Palmeras. 
Aquest espai a l’aire lliure situat en un racó íntim presenta una 
sofisticada proposta de Night Brunch a càrrec de la jove cuinera 
Júlia Podall i Cerdà, que aporta frescor, creativitat i originalitat 
als fogons amb gestos de complicitat a la cuina internacional. 
Podall ha elaborat una carta senzilla i juganera, pensada per 
compartir, amb plats que van des del tàrtar a la burrata, el caneló 
de brandada de bacallà o el ceviche, a més d’una sèrie de postres 
casolanes  sensacionals. El lloc ideal, doncs, per seure a taula en 
un restaurant a l’aire lliure on gaudir d’una cuina una mica més 
sofisticada i acabar la vetllada amb una de les propostes de la 
seva carta de còctels.

D’altra banda, La Santa segueix sent l’espai ideal on gaudir d’un 
sopar o pica-pica informal en les seves diferents terrasses, 
moltes d’elles amenitzades per concerts i actuacions que 
tenen lloc en els set escenaris diferents que trobem al Santa 
Cristina Horse Club. Així doncs, els trucks, corners i stalls (les 
diferents modalitats d’espais de restauració) presenten tot tipus 
de propostes gastronòmiques per a tots els gustos. 

Entre les novetats d’enguany destaca l’espai Deleito, la marca 
del finalista de la vuitena edició de MasterChef, Alberto Gras, 
amb un nou concepte de street food de qualitat adaptat a la 
cultura mediterrània. Aquest espai ofereix, a més, cada dimarts, 
diferents tallers i showcookings relacionats amb la gastronomia.

A més, hi trobem vells coneguts del públic de La Santa, fidels des 
del principi o des de fa ja diverses edicions en aquesta trobada 
estival clau a la Costa Brava. La brasa argentina d’El Quinchito, 
l’oferta de sushi i cocteleria de Palawan -que, com sempre, compta 
amb escenari propi-, les creps i gelats de la Xixuneta o la cuina 
àrab de Noor, amb uns xauarmes que creen addicció, són alguns 
exemples de la variada oferta gastronòmica de qualitat que s’ha 

convertit en un senyal d’identitat de La Santa. La cuina tailandesa 
arriba de la mà d’Avui no cuino i Thai Food Caravan, amb els 
seus arrossos aromàtics i suggerents, mentre que Tarambana, 
La Moreneta, Ks’0 o Fileteando oferiran les seves sofisticades 
hamburgueses ideals per a un sopar informal a la fresca.

La Santa és també un lloc on degustar excel·lents entrepans 
gurmet, des dels frankfurts de Babiera a les carns argentines en 
forma d’entrepà de la gent de Foc, passant per The Big Whim. 
A Pantastic també gaudirem d’un homenatge als entrepans 
creatius, però si el que ens demana el cos és un pepito, haurem 
de visitar a la gent de Don Pepito, sempre a punt per fer realitat 
els nostres somnis més carnívors. Les pizzes, per la seva banda, 
arriben de la mà d’Antic Pizzeria i Squadra, que com el seu nom 
indica ofereix unes pizzes quadrades sensacionals.

Que el cos ens demana bombes de patata? White Garden. Peixos 
en totes les seves modalitats? White Garden Fish. Tacos, nachos 
i una miqueta de Mèxic? La Llorona és el lloc. Si el cos ens 
demana cuina asiàtica saludable cuinada al vapor per compensar 
els excessos de la jornada, res millor que passar-se per Bambú 
Corner, però si morim per un niu de patates amb toppings el 
nostre lloc és La Internacional o Pac Van. Mediterraneum, per 
la seva banda, ofereix truites variades i pa amb embotits, mentre 
que Rellénalo és una temptació en forma de pans de brioix farcits 
amb els més variats ingredients per a tots els gustos.

Com a postres i aperitius, l’oferta és d’allò més seductora. 
Podem començar amb un polo original de la gent de Loco Polo, 
seguir amb unes garrapinyades i llaminadures del Racó de la 
Garrapinyada, continuar amb uns xurros de la Xurreria El Sol o 
escollir, si ho preferim, una crep amb xocolata i un suc natural 
de Va de Creps. I si passem per La Jijonenca és molt probable 
que acabem degustant, és clar, una de les seves suggerents 
combinacions de gelats. 
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La Santa és familiar...

La Santa és més que moda...

Des dels seus inicis, La Santa ha volgut consolidar-se com un espai 
transversal d’oci, on tots els membres de la família trobin el que necessiten. 
Els més petits s’ho passaran d’allò més bé en el seu poni club, o fent 
cabrioles al parc d’aventura, gaudint d’un dels seus tallers de maquillatge, 
del làser tag o posant-se al volant d’una vespa vintage o d’un cotxe elèctric 
del circuit Massachs Race Circuit. Com cada any, les mascotes seran 
benvingudes a La Santa, i probablement moltes d’elles es convertiran en 
protagonistes per mèrits propis de les fotos més aclamades d’Instagram.

A més, aquells membres de la família aficionats al ioga i la vida sana no 
podran deixar d’assistir als tallers gratuïts de ioga a l’aire lliure que tindran 
lloc tots els dimarts i dijous de l’estiu. Tot això, en un escenari que emula 
un bosc encantat, el lloc ideal perquè els més petits corrin i els més grans 
passegin a la fresca, traient el màxim suc a l’estiu a la Costa Brava al mateix 
temps que es degusta un gelat o una crep. 

Com tots els anys, l’equip de La Santa renova la seva cita amb el talent 
local de la mà d’artistes, creadors i artesans que, dia rere dia, presenten 
les seves propostes al Santa Cristina Horse Club. Creadors ja consolidats i 
joves artistes conviuen, doncs, en els expositors fixos i en l’efervescent zona 
del Bo-Ho per mostrar al món el gran talent que s’amaga a cada racó de 
l’Empordà. Com sempre, els expositors de la zona Bo-Ho s’aniran renovant 
perquè els assistents puguin trobar constantment noves peces.

La Santa té de tot. Moda, complements, accessoris, mobles, art i artesania, 
de la mà de més de 60 expositors, molts d’ells de la zona de l’Empordà, des 
de marques ja consolidades a joves creadors que volen donar a conèixer el 
seu talent a un públic sempre intrèpid i receptiu.

Aquest compromís amb la moda local es plasmarà en dues desfilades de 
moda, que tindran lloc el 29 de juliol i el 26 d’agost, perquè els creadors que 
han participat a La Santa puguin mostrar les seves creacions als assistents.
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La Santa és música...

En la present edició, La Santa renova el seu compromís amb la 
música i ho fa de diferents maneres. Per una banda, ofereix més 
de 100 actuacions musicals gratuïtes durant tot l’estiu, que se 
succeiran en els set escenaris diferents repartits al llarg del recinte. 
L’oferta, eclèctica i de gran qualitat, està pensada per satisfer tots 
els gustos musicals, de manera que l’ideal és consultar l’agenda i 
veure en quin racó del Santa Cristina Horse Club trobarem aquella 
actuació que ens demana el cos. Entre els plats forts de l’estiu 
trobem el concert de la cantautora barcelonina Suu, el dissabte 
7 d’agost, i el dels madrilenys DVicio el dilluns 19 de juliol.

Amb tan sols 21 anys, Susana Ventura, coneguda artísticament 
com Suu, es va donar a conèixer a través d’Instagram, i l’any 2018 
va llançar el seu àlbum ‘Natural’, que li va suposar, entre altres 
reconeixements, un premi Enderrock a millor artista revelació. 
El 2020, l’artista va publicar el seu segon àlbum, ‘Ventura’, amb 
vuit cançons en castellà i una en català, on es poden veure 
clarament les influències d’alguns dels referents de l’artista, 
des d’El Niño de la Hipoteca a La Pegatina o Txarango.

Per la seva banda, DVicio aterrarà a La Santa per presentar al 
personal temes del seu últim disc, ‘Impulso’, publicat el passat 
any 2020, tot i que també repassaran els seus àlbums anteriors, 
des de ‘Qué tienes tú’ a ‘Justo ahora’. La banda liderada per 
Andrés Ceballos, que compta amb reconeixements com 
diversos premis Dial i 40 Principales, arriba, com sempre, de 
la mà de Los 40 Principales, que un any més no s’ha volgut 
perdre la cita anual amb La Santa amb un concert gratuït que 
tindrà lloc a l’escenari principal.

Com a novetat d’enguany, trobem el New Talent La Santa 
2021, un cicle musical en què 400 aspirants i 12 nominats 
aspiren al guardó 2021, que serà lliurat a la gran gala final del 
dia 27 d’agost. El guardonat serà premiat amb la gravació d’una 
maqueta professional de la mà del compositor i productor 
musical internacional Dan Hammon en els estudis de Why no 
Music, cosa que demostra la voluntat del director Julio Rico i 
del seu equip a l’hora de reivindicar un territori, l’Empordà, on 
sobra el talent, tant en l’àmbit artístic com musical.
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La Santa és sostenible...

A banda del compromís amb el talent local i l’emprenedoria, La Santa ha tingut des dels 
seus inicis una vocació sostenible, que es tradueix enguany en la certificació ISO 20121, 
un sistema de gestió que garanteix les millors pràctiques de sostenibilitat (ambientals, 
socials i econòmiques) al llarg de tot el cicle de vida de l’esdeveniment: disseny, 
planificació, organització, execució, revisió i tancament. Aquest compromís amb el medi 
ambient i la voluntat de deixar un impacte positiu en l’entorn conviu amb l’aposta de La 
Santa per l’economia circular, l’estil de vida saludable i la protecció animal, entre altres 
eixos que demostren la voluntat de Julio Rico i el seu equip d’impactar positivament en 
l’entorn.

Aquest compromís amb el medi ambient és un dels eixos fonamentals de la política 
de Responsabilitat Social Corporativa de La Santa, que promou també la igualtat 
d’oportunitats, el respecte a la diversitat i l’accessibilitat als serveis. Des de La Santa 
es fomenta, a més, una política de reutilització de residus i de reciclatge molt rigorosa, 
tant en les pròpies instal·lacions com en relació al conjunt de proveïdors amb què es 
treballa.

Aquesta edició de 2021 suposa, doncs, la culminació del compromís que La Santa ha 
tingut des dels seus inicis amb el medi ambient i la sostenibilitat, ja que serà la primera 
de totes qualificada com esdeveniment sostenible complint els estrictes criteris de la 
norma UNE-ISO 20121:2013.

La Santa és emprenedora...

Una de les grans novetats d’enguany té a veure amb el compromís de La Santa amb 
els emprenedors, que es plasma en el primer networking presencial a Espanya des 
de l’inici de la pandèmia, que tindrà lloc el dissabte 24 de juliol a l’idíl·lic espai de Las 
Palmeras. Diversos ponents internacionals de la talla d’Euge Oller, Gonzalo Zahonero, 
Patrick Wind, Xavi Esquerigüela o Bruno Sanders es reuniran a La Santa en una jornada 
dedicada en exclusiva a la matèria, amb un aforament limitat de 700 nous emprenedors.



La Santa és segura...

El Ministeri de Sanitat destaca com a principals mesures de protecció el distanciament 
interpersonal d’aproximadament dos metres, ús de mascareta i neteja de mans regular. 
L’aforament a La Santa serà controlat i permetrà en tot moment que es pugui complir la 
distància de seguretat de dos metres exigida per part de les administracions públiques. 
El recinte s’ha habilitat i hi ha espai de sobres per garantir el compliment de l’espai 
mínim personal exigit per part de l’Ministeri de Sanitat. L’ús de la mascareta és obligatori, 
especialment quan no es pugui mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones 
a l’interior del recinte. Tots els espais de La Santa són netejats i desinfectats amb regularitat.

LA SANTA
Què: Artesania, tendències, corners gastronòmics, copes, actuacions en viu en petit 
format, DJ, sorpreses, tallers per a nens i activitats... 

Quan: Del divendres 16 de juliol al diumenge 29 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 del 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 del vehicle 
accés gratuït. 
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Per a més informació:  
PICA PICA

LAURA CONDE  
laura@picapica.agency

 Tel.: 659 847 903 

Els nostres patrocinadors 2021

Fira d’Abril  (31 de juliol)
Sevilla té un color especial i Santa Cristina d’Aro també. Flamenc, rebujitos, volants i piquets per reivindicar l’esperit d’aquella Fira d’Abril que tant 

ens agrada i que aquest any no va poder celebrar-se.

Festa Boho-Chic  (13 d’agost)
És La Santa o és Coachella? Per un moment dubtarem de si som al cor de la Costa Brava o ens hem teletransportat a aquesta Califòrnia de botes 
de cowboy, serrells i solàs. 

Carnaval d’estiu  (21 d’agost)
La Santa esdevé un desplegament de plomes i brilli brilli amb la visita de les principals comparses de la zona. Asuuuuuúcar!

Festes temàtiques La Santa 2021


