
A la sisena edició, l’espai es consolida com 
l’epicentre de l’oci a la Costa Brava durant 45 dies 
ininterromputs

La Santa és un model de negoci vinculat a l’oci que 
s’ha mantingut en funcionament amb èxit abans, 
durant i després de la pandèmia

Aquest any s’amplien a 1.400 les places de 
pàrquing i se celebra la segona edició de l’aclamat 
New Talent La Santa 2022, patrocinat per MINI, 
entre altres activitats

Santa Cristina d’Aro, 16 de juny del 2022. El divendres 
15 de juliol arrenca per sisè any consecutiu La 
Santa, l’espai transversal de Santa Cristina d’Aro 
consolidat ja com l’epicentre de l’oci vespertí i 
nocturn a la Costa Brava. La Santa arriba a l’edició 
del 2022 després de l’èxit de les dues darreres 
temporades, en què es va apostar, malgrat el 
context de pandèmia, per continuar oferint un 
entorn segur i confortable ple de propostes d’oci i 
cultura per a tots els públics.

La Santa encén de nou l’estiu amb un munt de propostes 
cada dia per a tots els públics

CADA DIA, DEL 15 DE JULIOL AL 28 D’AGOST 
AL SANTA CRISTINA HORSE CLUB DE SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA)

“Malgrat que els estius del 2020 i el 2021 van ser 
complicats per a nosaltres, l’equip de La Santa va 
prendre la decisió de continuar oferint centenars de 
propostes de lleure gratuïtes per a tots els públics 
malgrat les dificultats i les restriccions”, afirma el seu 
director, Julio Rico. Aquesta aposta, tan arriscada 
com inspiradora per a tot l’equip, ha fet que aquest 
popular market, en boca de tothom durant tot 
l’estiu, hagi sortit reforçat d’una conjuntura que 
ha estat especialment complicada per al sector de 
l’hostaleria, el lleure i la cultura. “Estem orgullosos 
d’haver superat l’estiu del 2020 i el 2021 sense cap 
incident, cosa que cal agrair a un públic que s’ha 
comportat sempre de manera cívica i respectuosa”, 
continua Rico.

Així doncs, La Santa arriba a la seva sisena cita amb 
el públic de la Costa Brava disposada a tornar a 
encendre l’estiu, a donar el tret de sortida a aquestes 
nits màgiques i llargues que, en aquest cas, tenen lloc 
a l’entorn paradisíac del Santa Cristina Horse Club: 
un espai encantador, bucòlic i espurnejant a 
parts iguals, decorat de manera exquisida com si fos 
un bosc encantat. Ens hi acompanyes?
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Què trobar a La Santa?

RESTAURACIÓ

Ni més ni menys que 32 propostes gastronòmiques 
de gran nivell en què conviuen el street food més 
canalla amb propostes de cuina internacional, 
vegana, sense gluten... Les trobem a nombroses 
barres repartides per l’espai i en dos restaurants: 
Las Palmeras, una proposta creativa a base de 
platets que entrellacen amb originalitat la cuina 
basca i catalana de la mà de la jove xef Júlia Podall, 
procedent del Basque Culinary Center de Sant 
Sebastià, i EXPERIENCE 1994, un espai a l’aire lliure 
on Josep Llorens ens convida a degustar el millor 
pernil ibèric i altres delicadeses, sempre gaudint 
dels capvespres estiuencs sota els arbres del Santa 
Cristina Horse Club.

MÚSICA

La Santa ofereix 250 actuacions musicals als seus 
8 escenaris diferents durant els seus 45 dies 
ininterromputs, tots ells gratuïts, d’estils molt diversos 
i per a tots els públics. Res més agradable, doncs, que 
sopar a la fresca en bona companyia en un espai de 
somni, mentre de fons la música no para mai.

A més, aquest any tindrà lloc la segona edició del New 
Talent La Santa 2022, un guardó musical en què 
s’escollirà un artista emergent que acabarà gravant un 
disc de la mà del compositor i productor musical Dan 
Hammond, amb l’objectiu d’impulsar la seva carrera. 
Per això, tots els dimecres tindran lloc unes semifinals, 
en què el públic triarà un candidat, cosa que culminarà 
en una gran gala que tindrà lloc el 26 d’agost. 

D’altra banda, el 8 d’agost no faltarà la cita anual amb 
Els 40 Principals, amb un gran concert gratuït que 
compta amb un cartell encara secret els noms del qual 
–tots ells primeres figures del panorama nacional– 
encara no s’han revelat.

MARKET

Més de 60 creadors i artesans de la zona es donen 
cita per oferir tot tipus de propostes que tenen com 
a denominador comú el talent i l’originalitat. Roba, 
complements, accessoris... es reparteixen durant tot 
l’espai per fer les delícies dels addictes al shopping. 
Els amants de les idees més transgressores es 
tornaran bojos a la zona Boho, un lloc deliciosament 
instagramejable on trobem, de forma rotativa, els 
creadors més avantguardistes. És impossible sortir 
de La Santa sense una peça exclusiva!

ACTIVITATS I NENS

Des del taller infantil de la Zona Kids de Font Vella 
fins al consolidat Pony Club del Horse, passant 
per un bosc d’aventures, un làser tack, dos circuits 
de motos i cotxes elèctrics i tallers de tatuatge, 
entre d’altres activitats, tenen lloc tots els dies i 
són algunes de les propostes que fan que els més 
petits sempre diguin sí a una visita a La Santa. Si 
a més ha caigut alguna dent recentment, els més 
menuts trobaran a La Santa la caseta de la Fada 
de les Dents, un racó de conte on podran deixar-la 
personalment. D’altra banda, un simulador de vols 
d’helicòpter i una pista de llançament de destrals 
són les propostes per als més grans. Tots poden 
anar-hi amb la seva mascota, ja que La Santa és 
un espai totalment pets-friendly!



FESTES TEMÀTIQUES

Com tots els anys, La Santa acull tres festes 
temàtiques: Coachella Boho Chic (22 de juliol), 
Fira de Abril (29 de juliol) i Carnaval d’Estiu (14 
d’agost). Totes són un autèntic espectacle en què 
el Santa Cristina Horse Club canvia completament 
d’aspecte i fesomia per esdevenir des d’un festival 
californià a un carrer de Rio de Janeiro o el cor de 
Sevilla: de nou les mil cares de La Santa, que canvien 
el to de l’estiu i sorprenen propis i estranys amb les 
seves propostes.

Com a novetat d’aquesta edició, La Santa disposa de 
1.400 places d’aparcament més que l’any passat 
i passarà a ser gratuït (respecte als 6 € que costava 
en edicions anteriors), amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat i evitar les cues. D’altra banda, es 
cobrarà una entrada de 3,5 € per persona (menors 
de 12 anys gratis) que es podrà adquirir tant on-line 
com en tòtems digitals al mateix recinte o al taulell. 
El passi de temporada per als 45 dies de l’estiu 
tindrà un cost de 18 € per persona.

Descarrega el dossier de premsa aquí
Imatges en alta resolució aquí
Per consultar l’agenda d’activitats feu clic aquí

Descarrega el dossier de premsa aquí
Imatges en alta resolució aquí
Per consultar l’agenda d’activitats la agenda

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

Quan: Del divendres 15 de juliol al diumenge 28 d’agost

Horari: De 18 a 1 hores 

On: Club Hípic Santa Cristina C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols 
km. 27.6. Santa Cristina d’Aro (Girona)

Públic: Familiar 

Preu: 3,5 € (menors de 12 anys gratuït). Estacionament gratuït.  
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Per a més informació: PICA PICA
LAURA CONDE  •  laura@picapica.agency   •  Tel.: 659 847 903 
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