
Música, gastronomia, artesania, festes, copes, 
showcookings, ioga, networkings i un cicle molt 
especial, el New Talent La Santa 2021, se succeiran 
durant tot l’estiu al Santa Cristina Horse Club

La Santa garanteix l’estricte compliment de  les 
mesures de seguretat necessàries per seguir 
donant suport a la cultura i el talent locals amb 
totes les garanties sanitàries 

Santa Cristina d’Aro, dimecres 14 de juliol de 2021.  
La Santa arriba a la cinquena edició amb més ganes 
que mai de convertir-se, un any més, en l’epicentre 
de l’oci a l’Empordà. De nou, l’espectacular recinte 
del Santa Cristina Horse Club, ubicat en plena natura 
i decorat com un bosc encantat, acull una infinitat 
d’activitats per gaudir sols o en família, en grup, en 
parella... fins i tot amb les nostres mascotes! 

Més de cent activitats gratuïtes per a tots els 
públics, des d’actuacions musicals a showcookings, 
se succeiran durant tot l’estiu en els set escenaris 

La Santa arrenca el divendres 16 de juliol amb un gran desplegament 
de propostes per a tots els públics al cor de la Costa Brava

TOTS ELS DIES, DEL 16 DE JULIOL AL 29 D’AGOST, DE 18 A 1 H, 
AL SANTA CRISTINA HORSE CLUB DE SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA)

diferents repartits pel recinte, fent de La Santa un lloc 
on sempre passen coses, un indret de somni on cada 
dia hi ha una història nova per explicar.

La gastronomia segueix sent un dels punts forts de 
la Santa, amb quaranta propostes gourmet variades 
que van des de l’street food més gamberro fins a 
opcions més sofisticades de cuina internacional. 
Aquest any, a més, s’estrena l’espai Las Palmeras, 
un restaurant íntim a l’aire lliure amb una carta molt 
original signada per la xef Júlia Podall, i amb una 
proposta de còctels singular.

Pel que fa a la música, les propostes musicals de tota 
mena conviuen enguany amb dos concerts de luxe: 
el de Suu, el 7 d’agost, i el de DVicio, el 19 de juliol, 
aquest últim de la mà de Los 40 Principales, que un 
any més no s’han volgut perdre l’esdeveniment. A 
més, aquest any s’estrena el cicle New Talent La 
Santa 2021, en què 12 artistes finalistes escollits 
d’entre 40 participants optaran a la gravació d’una 
maqueta als estudis de Why no Music.
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Completa l’oferta un desplegament d’expositors de 
moda, artesania i complements per a tots els gustos, 
des de joves creadors fins firmes més consolidades, 
showcookings gratuïts, ioga a l’aire lliure, desfilades 
de moda i un seguit d’activitats infantils que faran les 
delícies dels més petits (un poni club, un circuit de 
cotxes, laser tag i molt més). A més, La Santa acollirà 
aquest any un networking internacional de la mà de 
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ponents de la talla d’Euge Oller o Patrick Wind.
Tot això, com ja va passar en l’edició de 2020, 
mitjançant el més estricte compliment de totes i 
cadascuna de les mesures sanitàries necessàries per 
a garantir la completa seguretat dels assistents, que, 
com sempre, trobaran a La Santa un espai segur 
per gaudir dels capvespres d’estiu a l’aire lliure a la 
Costa Brava.
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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 16 de juliol al diumenge 29 de 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 3 € / 
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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Descarrega el dosier de premsa de La Santa en aquest enllaç
Descarrega fotografies en alta resolució en aquest enllaç
Consulta les activitats a l’agenda 

https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/agenda/

