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Un lloc 
per a somiar
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La Santa
Un espai d’oci  
i entreteniment 
únic

La Santa és un esdeveniment lúdic i cultural que se celebra anualment durant els 
mesos de juliol i agost al parc natural de Les Gabarres, en plena Costa Brava catalana.
Després de 4 anys d’activitat s’ha posicionat com un dels esdeveniments d’oci més 
reconeguts a nivell nacional sent, l’any passat 2020, l’esdeveniment més destacat a 
nivell d’afluència en tot l’estat.

Un lloc idíl·lic, a l’aire lliure, d’oci segur i a on sempre passen coses noves i interessants, 
que dóna cabuda a la millor gastronomia i al millor oci.

Un esdeveniment centrat en les persones i en un enclavament natural excepcional, 
treballant en coordinació amb altres organismes i institucions implicats, amb criteris 
d’eficàcia, desenvolupament de la cultura i artesania local i la responsabilitat social 
corporativa. Un lloc dinàmic i creatiu que crea experiències d’oci singulars i memorables.
Milers de visitants assisteixen cada any atrets per la bellesa del nostre entorn, la nostra 
excel·lència culinària i una àmplia oferta cultural.

www.lasantamarket.com
Pots veure com va ser La Santa 2020  aquí

La Santa és molt més que un espai d’oci i entreteniment, de mica en 
mica s’ha anat convertint en un agent dinamitzador de la indústria 
cultural de la zona, a més d’un generador de sinergies i activador 
econòmic de gran importància a la regió.

https://www.lasantamarket.com/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=iXVq8rtjE7E&feature=youtu.be


Activitats
La Santa desenvolupa un  
complet programa d’activitats  
per a tots els públics i interessos 
que es veu reflectit en el seu  
gran poder de convocatòria.       

La Santa ofereix i desenvolupa una programación 
pròpia de concerts, espectacles i activitats per a tots 
els públics i edats. Una programació rica i variada  
a l’abast de tots.

Gastronomia gurmet, activitats infantils, una gran 
varietat d’espectacles i concerts en petit format, cultura, 
oci, artesania, moda i catorze terrasses independents 
ens fan gaudir de les millors tardes de l’estiu a la 
Costa Brava.

Tot això i molt més és La Santa. Un lloc que es 
percep com un impulsor de la cultura i l’entreteniment 
de qualitat en un entorn idíl·lic. La qualitat i l’esperit 
pedagògic de les nostres activitats són també una 
constant que no s’oblida de l’aspecte lúdic. La millor 
opció per a gaudir en familia.
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+100
ARTESANS

30
FOOD CORNERS

+80
ACTIVITATS 
INFANTILS

9
ESPAIS  

GASTRONÒMICS

+150
ACTUACIONS 
CULTURALS

+140
ACTIVITATS 
GRATUÏTES

14
TERRASSES

+100
ACTUACIONS 

MUSICALS

50%
ARTISTES
LOCALS

En constant evolució, La Santa contínua creixent i ampliant 
la seva programació i activitats per a aquest 2021, amb 
l’objectiu de convertir en una experiència enriquidora i plena 
d’emocions l’assistència a l’esdeveniment.
Activitats per a totes les edats i gustos, networking i formació 
empresarial en un context distès i lúdic, activitats esportives i 
de foment de la vida saludable, projectes molt especials amb 
artistes i artesans i moltes sorpreses més ens esperen a 
aquesta pròxima temporada.
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Coneix el nostre espai
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Ubicació privilegiada
La ubicació d’un esdeveniment juga un paper determinant en l’èxit d’aquest. La Santa està situada en un punt estratègic 
en el cor de la Costa Brava catalana.

Ubicació i accés a la 
Santa Market a la porta 
d’entrada a la Costa 
Brava, a 300 m del nus 
de sortida i entrada de 
la variant C-31.

5,5 millons de turistes 
i 24 milions de 
pernoctacions en un 
radi de menys de 40 
quilòmetres.

Trànsit de vehicles mensual en  
el tram de la ubicació de La Santa 
l’any 2019: 1.605.502 al juliol  
i 1.857.024 a l’agost. 
Fuente: CEDINSA.
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El nostre públic
Molt més que visitants

118.460
visitants al  2020

Girona
29%

Col·lectiu principal 
Joves de  
15 a 30 anys 
(36%)

Col·lectiu secundari
Adults entre  
30 i 45 anys  
(28%)

Estada mitjana 
2,53 h

Barcelona
52%

Turistes
6,5%

El nostre públic compta amb nosaltres per a gaudir d’unes tardes 
d’estiu úniques. Rebem diàriament famílies, joves, gent gran, nens, 
grups d’amics que s’han convertit en els nostres fans.
Generem expectació, ens visiten, gaudeixen dels nostres continguts, 
repeteixen, aprenen, comparteixen i s’emocionen. 
Hem fidelitzat al nostre públic, però també, no parem de generar 
nous públics, crear noves comunitats i sobretot noves maneres 
d’acostar la cultura i l’entreteniment a la zona.
 

106.000
Nacionals

12.000
Estrangers

59%
públic  
femení

28%
de creixement 

de públic

26,2 M€
Volum de negoci  

regional
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Impacte
Deixant empremta

Les nostres accions tenen un ampli impacte a l’entorn que ens  
envolta. Treballem perquè tots guanyem.

 345  Personal ocupat

 67 Personal La Santa

 +400 Proveïdors

 5 Patrocinadors

 +6.000 Pernoctacions

 +10.000  Serveis dietes externes

 4,8 M€ Volum de negoci intern

 31% Creixement vs. 2019
26,2 M€
Volum de negoci  

regional
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Comunicació
Una àmplia repercussió mediàtica

La peculiaritat de La Santa ha provocat que la seva repercussió mediàtica hagi experimentat un constant creixement des de la seva 
primera edició l’any 2017. Al mateix temps, La Santa realitza una gran inversió en comunicació per a acostar-nos a la ciutadania a través 
de diversos formats i canals.

Disposem de diversos suports que actuen com a vehicle de comunicació directa amb el públic, participants i mitjans de comunicació. A 
més, La Santa compta amb una agència creativa i un gabinet de premsa que està en continu contacte amb mitjans i realitza seguiment 
de les publicacions. L’estratègia de comunicació inclou una potent web, email màrqueting, màrqueting de continguts, mitjans impresos i 
en línia, publicitat exterior, ràdio, publicitat en vehicles mòbils, mitjans socials, senyalització i retolació exterior, concursos, campanyes en 
punts clau de la zona, accions amb líders d’opinió i influencers, rodes de premsa i sinergies amb partners entre altres.

El nostre equip de comunicació treballa diàriament per mantenir informat al públic i per interactuar amb ell a través de les xarxes socials.

En menys de 4 anys i amb tan sols 8 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 engagement de 5,6 a Instagram i 5,1 a Facebook.

Trànsit on-line  

333.847
 Pàgines web
visualitzades

136.781  
Sessions  

2,55 milions 
Visualitzacions de fotografies

264.111
Cerques a Google

2.444
Ressenyes Google

4,2 
Valoració 

23% 
Creixement 
trànsit on-line 

24k 
Instagram 

5,6% 
Engangement



El que diuen 
de nosaltres
La Santa està molt present als mitjans  
de comunicació així com a les xarxes socials.
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Alguns titulars:



Marques que s’integren 
amb l’entorn
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Patrocini 
i col·laboracions

Convidem a organitzacions i empreses a ser part activa 
d’aquest apassionant projecte.

Oferim diferents possibilitats de col·laboració i patrocini gràcies a la gran 
varietat d’espais, micro esdeveniments i suports dels que que disposa La 
Santa.

La Santa treballa de manera col·laborativa amb socis i patrocinadors per a 
produir i dissenyar un esdeveniment memorable per a tots. Esperem sempre 
que les nostres col·laboracions aportin valor i siguin la palanca que impulsi 
canvis substancials i emocionants.

Les nostres relacions amb els patrocinadors i socis reflecteixen el nostre 
compromís d’ajudar a millorar l’experiència en l’esdeveniment i el nostre 
entorn.

Volem associar-nos amb partners globals i locals amb visió de futur i ganes 
d’aportar valor.

Estem oberts a col·laborar amb empreses i organitzacions que busquin 
associar la seva marca amb una empresa d’oci i entreteniment transversal, 
per a tots els públics, amb ampli reconeixement i poder de difusió.

Busquem treballar amb organitzacions que creguin en el poder del treball 
en equip per a millorar les coses en general i la vida de les persones i dels 
animals en particular.

“El nostre objectiu 
és trobar partners 

amb els que créixer 
junts.”



Per què ser 
patrocinador 
de La Santa?

Per què?

• Visibilitat davant els gairebé 120.000 assistents de l’esdeveniment.
• Alta repercussió en diferents mitjans i canals.
• RSC (Responsabilitat Social Corporativa). Permet a les nostres empreses col·la-

boradores mostrar a la societat el seu compromís social i cultural i potenciar els 
valors pels quals es regeix La Santa i amb els quals l’empresa s’alinea. Involu-
crant-se en un entorn social en el qual desenvolupa el seu treball, les fa pròxi-
mes, les humanitza i els hi aporta valors ètics i morals.

• La nostra completa oferta d’activitats, concerts i espectacles facilita l’arribada a 
diferents tipus de públic i crea emocions com a motor per al engagement amb 
el vostre target.

• Permet crear una vinculació emocional amb els vostres col·lectius d’interès.
• Posicionar-se com a empresa de referència en les últimes tendències.
• El patrocini cultural ajuda a les empreses a aconseguir repercussió pública i a 

construir una imatge positiva i socialment responsable.

Pots ser patrocinador de La Santa si:

• Està buscant oportunitats de marca úniques en un esdeveniment top en el seu 
sector.

• Vol associar-se a una empresa amb un gran posicionament positiu i amb valors 
similars.

• Cerca cobertura i notorietat per a donar suport a una marca o llançament.
• Cerca connectar amb la seva audiència en un esdeveniment que doni l’oportu-

nitat d’adaptar les accions a les seves necessitats.

“Combinem  
el coneixement  
i l’experiència 
amb aliances 
humanes. ”
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Experiències 
de marca 
que enamoren
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Com ho 
fem

“No oblidaran 
com els vam fer 

sentir.”

Fem de cada patrocini un projecte de màrqueting i push comercial únic i individualitzat; 
desenvolupant i implementant accions compartides amb cada col·laborador amb el compromís 
i objectiu de maximitzar els seus resultats.

Des de totes les nostres àrees d’actuació, treballem amb la màxima excel·lència per a oferir 
als nostres col·laboradors la manera més eficient, ràpida i diferenciada d’aconseguir els seus 
objectius de comunicació.

T’ajudem a avaluar el potencial de la marca en el nostre espai realitzant un pla personalitzat 
d’optimització del patrocini.

Adeqüem el concepte de cada projecte a un context d’oci, moda, cultura i espectacle en un 
espai singular i en plena naturalesa on s’impulsa especialment el talent jove, la sostenibilitat 
i la vida saludable, on la marca ha de generar una experiencia única que l’usuari o visitant 
pugui retenir i valorar.

Donem la possibilitat de realitzar accions segmentades per cada tipus d’activitat i públic 
objectiu al qual es vol arribar.

El record de marca es multiplica quan s’experimenta positivament amb ella. Un esdeveniment 
tan especial i únic com La Santa que fa que els consumidors visquin experiències úniques i 
molt positives que es convertiran en records inesborrables.

Acompanyem als nostres patrocinadors en el desenvolupament de la combinació entre accions 
de retorn quantitatiu (mesurades segons les persones aconseguides) potenciades pels canals 
digitals i les accions de retorn qualitatiu, com les activacions de marca en l’esdeveniment, 
que suposen un mix de màrqueting perfecte per a qualsevol empresa o marca que vulgui 
multiplicar la seva visibilitat i millorar la percepció davant el seu usuari.
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Accions que 
es graven 
a la memòria
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Accions 
conjuntes

Oferim diverses opcions perquè les empreses, organitzacions i marques puguin 
associar-se a un esdeveniment que treballa per a fer accesible la cultura, l’oci, 
i un estil de vida saludable a tots els seus visitants.
Oferim diferents tipus de copatrocinis i col·laboracions en la mesura de les 
seves necessitats i possibilitats.

Forma part de La Santa

• Patrocini d’espais singulars (infantil, vida saludable, sostenibilitat, oci, cultura,
 emprenedoria i altres)
• Patrocini agenda musical i cultural (escenari principal i escenaris secundaris)
• Patrocini Festival UME 2021 (UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE). Concerts acústics
 en Espai Premium Les Palmeres)
• Patrocinis exclusivitat de consum porfoli

Copatrocinadors



25LA SANTA  DOSSIER DE PATROCINI

Col·labora amb La Santa en actes i esdeveniments

• Patrocini activitats individuals (ioga, meditació, tallers, mindfulness,
 mostres, networkings, club de lectura…)
• Presentacions i llançaments
• Accions de sampling (1 dia, cap de setmana i 1 setmana)
• Altres (comparteix-nos la teva proposta i junts trobarem com col·laborar)

Patrocinador principal 2021 - 2023:
MORITZ

Col·laboradors



Amics de 
La Santa 

Busquem col·laboracions 
amb valor afegit.
Oferim diverses opcions de col·laboració perquè les organitzacions es 
vinculin a l’acció social de La Santa generant valor compartit.
Busquem entitats que vulguin associar-se a un esdeveniment que treballa 
per a fer accessible la cultura, l’oci, i un estil de vida saludable a tots els seus 
visitants, i que tinguin un interès comú pel medi ambient, la sostenibilitat i la 
protecció animal. Oferim diferents tipus de col·laboracions en la mesura de 
les seves necessitats i possibilitats.

“Transformant la 
societat junts.”

Valors compartits

Busquem entitats vinculades a les diferents interessos que conformen l’ADN de La Santa:
• Sostenibilitat
• Protecció mediambiental
• Protecció animal
• Economia circular
• Foment del talent jove
• Visibilització de l’art i l’artesania de proximitat
• Emprenedoria
• Estil de vida saludable
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Busquem entitats que ens ajudin a impulsar els nostres 
valors i amb les quals sumar esforços.
Volem crear vincles amb organitzacions públiques i privades amb les quals crear models que persegueixin un major 
impacte social en el nostre entorn.

Accions d’interès:

Medi ambient
Accions sobre desenvolupament sostenible  
i conservació mediambiental.

Visibilització 
del talent jove 
Busquem ser aparador i altaveu del talent  
musical de proximitat. 

Protecció animal
Promovent accions per a la protecció i la 
cura dels animals.

Salut i benestar 
Accions que fomentin un estil de vida  
saludable. 

Visibilització dels artistes  
i artesans locals
Servint d’aparador i donant suport als talents artístics  
de la nostra zona.

Emprenedoria 
Generació d’innovació social 
i capacitat emprenedora

* Aquestes col·laboracions requeriran una anàlisi prèvia en el qual cerciorar-se que els valors de les dues parts implicades encaixen entre si.
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RSC
El que de veritat 
importa

Som un esdeveniment sostenible que lluita per deixar un impacte positiu en el seu 
entorn a tots els nivells. El nostre esdeveniment està dissenyat, organitzat i implementat 
de manera que minimitzi els impactes ambientals negatius i deixi un llegat positiu per a la 
comunitat que l’alberga:

• La Santa es gestiona des d’una perspectiva mediambiental, això suposa un acte de   
 compromís amb el nostre entorn.

• Fomentem una política de reutilització de residus així com de reciclatge molt exigent,   
 amb nosaltres mateixos així com amb els nostres operadors. Prioritzem el consum de   
 recursos naturals i protegir el nostre hàbitat.

• Advoquem per la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diversitat i l’accessibilitat als 
  serveis. La Santa és un esdeveniment inclusiu en el qual els factors socials i  
 ambientals es combinen. Som un esdeveniment ecològic i social i ens caracteritzem   
 per una alta sensibilitat amb l’entorn i amb un sentit del compromís que repercuteixi   
 molt positivament en la societat.

• La nostra repercussió econòmica va dirigida a aportar una embranzida al desenvolupament 
  econòmic de la zona. El desenvolupament local seria el prioritari i això inclou el prioritzar 
  tant els proveïdors locals com els serveis i productes, afavorint així el comerç de   
 proximitat.

• Donem suport, secundem i visibilitzem el talent local tant artístic com empresarial amb  
 accions d’acompanyament, visibilitat i emprenedoria.

• La Santa Market ha implantat un sistema de gestió segons els criteris de la norma UNE-
ISO 20121:2013*. L’edició del 2021 la primera certificada com esdeveniment sostenible, 
complint estrictes criteris d’aquesta norma. La nostra gestió implanta 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 de 
l’esdeveniment.

Sostenibilitat, medi ambient, 
economia circular, foment del 
talent jove, emprenedoria i 
lifestyle saludable; eixos de la 
nostra cultura social.

*  Certificació prevista per al juliol 2021.
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  Amor 
pel nostre  
entorn
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Testimonis
Moritz

Per a Cerveses Moritz és un 
honor formar part de la familia 
La Santa. Desitgem continuar
construint junts aquesta sòlida 
relació basada en un ADN com-
partit: el suport a la creativitat
i la cultura pivotant sobre el 
talent local, la passió gastronò-
mica i la generación d’experièn-
cies vitals per al nostre públic.

Xavi Camós 
Màrqueting Manager

Martini

La Santa Market és una expe-
riencia màgica. Des de Mar-
tini estem molt orgullosos de 
participar i col·laborar en un 
projecte tan especial: innova-
dor, familiar, divertit i sorpre-
nent. El seu entorn el converteix 
en un lloc ideal per a gaudir 
d’un excel·lent aperitiu com 
Martini Fer&Tonic o d’un increï-
ble vermut com Martini Riserva 
Speciale, i sempre envoltat de 
gastronomia, art, disseny, cultu-
ra, música i una infinitat d’acti-
vitats. Per a nosaltres, La Santa 
és un espai perfecte perquè els 
nostres consumidors gaudei-
xin de qualsevol dels nostres 
aperitius acompanyat de talent 
musical emergent, artesania i 
producte de qualitat i proximitat, 
i moltíssima diversió per a tots 
els públics.

Carlos Garcia Bernaldez
Sales Area Manager

Font Vella

Per a Font Vella, és un plaer 
acompanyar a La Santa en la 
seva aposta per l’oci familiar en 
una zona tan icònica per a no-
saltres com és la Costa Brava. 
Des del seu inici, hem patro-
cinat el taller infantil, un espai 
únic que ens permet acompan-
yar a les famílies i fomentar la 
hidratació saludable amb aigua 
mineral natural durant l’estada 
al Market.

Alberto Bermúdez 
Commercial Strategy Manager

González Byass

A La Santa hem trobat un espai 
diferent d’oci i gastronomia per 
a la nostra Família de Vi, en la 
qual tenen cabuda creativitat, 
moda, tendències, lifestyle, DJ’s, 
tardeo i una gran aposta cultural. 
Els caves ecològics de Vilarnau, 
els excel·lents vins D.o.ca. Rioja 
i D.O. Roda que elabora Beronia 
i les millors varietats de Viñas del 
Vero – líder de la D.O. Somontano 
- són ja part essencial d’una de 
les millors experiències gastronò-
miques de la Costa Brava. Ens 
sentim per això partícips d’aquest 
singular projecte, un oasi de 
creació que aposta de manera 
decidida per la qualitat, el talent 
local i l’oci segur.

Juan Carlos Zorío 
CEO Iberia
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Coca-Cola

La Santa Market, situada en el cor 
de la Costa Brava, ha esdevingut 
un punt de trobada, on l’oci, la 
gastronomia i la cultura es fusio-
nen entre si d’una forma màgica.
Per Coca-Cola European Part-
ners, la Santa és un espai idoni 
on es pot gaudir de l’ampli ventall 
de tots els nostres productes, 
però en especial de la nostra 
Tónica Royal Bliss amb més de 
40 matisos i sabors

Jesús Osuna 
Comunicació Coca-Cola 
European Partners

Consell Comarcal 
Baix Empordà

Santa Cristina d’Aro és una de les 
portes d’entrada a l’Empordà i La 
Santa és un dels esdeveniments 
més importants que s’organitza a 
aquestes terres a nivell cultural, 
d’oci i turístic. Per tant, és un espai 
ideal per a poder explicar al visitant 
què som i quin entorn privilegiat 
posem a la seva disposició. La 
marca Empordà és una marca de 
territori, que recull un conjunt de 
valors que ens defineixen, valors 
com el treball ben fet, el reconeixe-
ment a la artesania i el producte de 
proximitat, la qualitat... valors que 
comparteix plenament La Santa. 
Per aquest motiu, esperem que la 
nostra mútua col·laboració duri molt 
temps i La Santa pugui continuar 
sent l’aparador de l’Empordà per a 
tot aquell que ens visiti.

Xavier Dilmé i Vert 
Vicepresident del Consell  
Comarcal del Baix Empordà  
i conseller de Turisme

Horse Club
Sta. Cristina

El nostre Club va aterrar en la 
Costa Brava en 1987 amb la 
il·lusió d’implementar i millorar 
l’oferta lúdica, turística i esportiva 
de la zona dels anys 90 i sota uns 
estàndards de qualitat i prestigi 
europeu. 30 anys després, La 
Santa ha estat per a nosaltres 
un cop d’aire fresc, de creativi-
tat i d’expansió. Aquest singular 
esdeveniment ha aportat riquesa, 
creixement, ocupació i desenvolu-
pament a l’entorn pròxim, conso-
lidant-se, any rere any, com un 
espai d’oci, cultura i entreteniment 
de referència a nivell nacional. La 
sostenibilitat, el medi ambient, el 
foment del talent jove i el respecte 
a la naturalesa i als animals, són 
cultures que des dels nostres 
orígens, compartim plenament 
amb aquesta jove gran organitza-
ció que és La Santa i amb la qual 
desitgem continuar col·laborant 
molts anys.

Julio Rico Álvarez
President - Fundador
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Còmplices del nostre èxit
Hem treballat amb diferents tipus de marques, empreses i organitzacions, però amb totes teníem un objectiu en 
comú, moltes ganes de créixer junts i oferir la nostra millor versió cap als nostres clients i consumidors.

Marques

Colaboradores

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  

Patrocinador	  2020	  

Co-‐	  Patrocinadores	  2020	  

Con	  el	  soporte	  de	  	  
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Santa Cristina Horse Club
C-250 km. 27,6
17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

Tel. 691 653 009 
       972 29 91 23

5ª Edició
16/07/21 · 29/08/21
Obert tots els dies de 18h. a 1h.

info@lasantamarket.com www.lasantamarket.com

mailto:?subject=
https://www.lasantamarket.com/ca/
https://www.instagram.com/la_santamarket/
https://www.facebook.com/LaSantaMarket/
https://www.youtube.com/channel/UCpwVc8xA-qfEmaIwCW5gXeQ

