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^cAvXacxO'
Benvolguts veïns i veïnes,
Ens preparam per gaudir d'unes festes d'estiu preparades conjuntament amb

vosaltres amb la intenció que esdevenguin un espai per retrobar-nos amb amics i fa¬
miliars.

Les festes d'estiu de Randa esdevenen l'oportunitat perfecta per compartir i fer
poble amb l'esforç i unió de tots i totes.

Des de l'Ajuntament d'Algaida volem agrair la predisposició i la feina de totes
les persones que col·laboren, any rere any, perquè aquestes festes d'estiu siguin unes
festes sentides per a tots els qui visitam Randa.

Molts d'anys i salut!
Francesc Miralles Mascaró

Batle d'Algaida

B S)luemU€S, 20 d'ggoSt
A les 19.00 hores. Repicada de campanes, amollada de coets i col·locada de les senyeres

al campanar de l'església.
A les 21.00 hores. Conferència.: Les aigües delmassís de Randa, les seves fonts i el seu aprofitament

a càrrec de Josep Sacaràs i Mulet. L'acte serà presentat per Antoni
Cerdà i per Monserrat Pons i Boscana.
En acabar, presentació del número 20 de les Plaguetes d'Història i
Cultura, editat per l'Ajuntament d'Algaida, que recull la conferència
Randa, territori i misteri pronunciada per Gabriel Janer Manila l'any
passat en el transcurs de les festes. A l'església de Randa.

B 21 d'gqoSt
A les 20.00 hores. Missa i homenatge als nostres majors i, seguidament, refresc per a

tothom. A la placeta de l'església.
A les 21.30 hores. Nit Solidaria: Randa amb Nicaragua. Fotografies i fireta. Sopar

de pa amb oli. El preu serà de 6,00 i la recaptació es destinarà a

l'Agermanament amb Ciudad Antigua, Nicaragua. Organitzat per

l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració d'Algaida Solidari, el
Fons Mallorquí' de Solidaritat i Cooperació l'Agrupació de Protecció
Civil d'Algaida. A la placeta de l'església.

B S!)ium€nae, 22 à^aqoSt
A les 11.00 hores. Partit de futbet entre veterans ijoves promeses. Al camp de futbol es

Porrassar.

A les 22.00 hores. Concert de la Banda de Música d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son
Romeguera.

B 27
A les 17.30 hores. Pintada del cartell a càrrec dels nins i nines amb motiu de les festes

d'estiu. Acte organitzat pels joves de Randa amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida.

A les 19.00 hores. Cercaviles amb els cap-grossos acompanyats dels Xeremiers de
Randa. Durant el cercaviles es recolliran les ofrenes per a les cucanyes.

A les 21.00 hores. Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer de sa Font. Durant el sopar
hi haurà l'actuació del grup de batukada Montukada. L'Ajuntament
convidarà a vi i a gelat.

A les 23.30 hores. Concert DeparRanda amb l'actuació dels grups: Etxem de Lloca,
Montukada, Dinamo i The Municipals. Acte organitzat per els joves
de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A la plaça
de l'Hort de Son Romeguera.

B 28 d'ggoSt
A les 18.00 hores. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, berenar per

a tots els participants a la placeta de l'església. L'associació deisjoves
de Randa sortejarà entre tots els participants un cuixot de pota negra,
i també hi haurà un sorteig per a tots els nins i nines que hi participin.

A les 20.00 hores. Inauguració de l'exposició de ceràmica de Rakú dejuan Pedemonte i
Rosario Arroyo. A la rectoria.

A les 22.00 hores. Ballada popular amb l'actuació del grup Xaloc. A la plaça de l'Hort
de Son Romeguera.

A les 23.30 hores. Revetia a càrrec del grup Alma Sonora. A la plaça de l'Hort de Son
Romeguera.

B diumenge29
A les 9.30 hores. Alborada pels xeremiers de Randa.
A les 11.00 hores. Missa de Festa, cantada per l'Orfeó de Castellitx, en honor a sant

Isidre i al beat Ramon Llull. Predicarà Mn. Antoni Vadell Ferrer. En

sortir, a la placeta de l'Església, refresc per a tot el poble.
A les 18.00 hores. Carreres de cucanyes, Joies i altres Jocs i entreteniments per a petits

i grans. Organitzat pels joves de Randa amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Algaida. Al carrer de sa Font.

A les 19.30 hores. Festa de la sabonera. Al carrer de sa Font.
A les 22.00. hores. Teatre. Representació de l'obra Família improvisada de Sebastià Nicolau

Sureda, a càrrec de la companyia Comediants d'Algaida es Porrassar.
A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.

A les 00.00 hores. Focs artificials, traca final i fi de festa.

Durant aquestes festes se celebrarà un campionat de truc i un torneig de futbolí a la
placeta de l'església. Per a més informació i inscripcions: Joves@Jovesderanda.com i al
Celler de Randa.


