
Salutació
Quan acaba el mes d'agost, quan

les vinyes ofereixen els seus millors
fruits, baix l'ombra de la muntanya
de Cura, a la fresca de les nits d'un
estiu que ja s'acaba, el poble de
Randa fa festa.

Són festes senzilles, però intenses
i entranyables. Són dies per
retrobar-se, per parlar, però també
per viure i participar amb alegria i
fraternitat de les corregudes, del
ball, de les bicicletes, en definitiva,
de la festa.

Sota la mirada de Ramon LLull i

d'Isidre, gaudiu de la festa, perquè el
batec d'un poble és viu si sap fer
festa, si sap expressar els seus
sentiments a través de la festa. Que
aquets dies de disbauxa siguin
motiu d'unió i d'amistat.

Per acabar vull dornar les gràcies
a la Comissió de Festes de Randa per
la seva ajuda i col·laboració en la
confecció d'aquest programa i a tots
els randins i randines desitjar-vos
que passeu unes molt bones festes.

Jaume Jaume i Oliver Batle
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Bahia
industria grárico

Instalaciones auxiliares de aparatos elevadores y montacargas
C/. Cecilio Metelo, 4, 2®B

Tel. 971 71 39 24 Fax 971 71 77 01
07003 Palma
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Cípicas

C/ Iglesia 20
07629 Randa, • Mallorca

Tel. 971 66 09 89

C/. Femenias, 4 - 07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 45 80 43 - Fax 971 28 23 09

PUIG de
RANDA

"^eeS eíe "^eutcOa,
CI Fuente, 13 • Randa

Tel. 971 66 09 97

CA'S BEATO
Carrer Tanqueta n- 1

07629 Randa • Mallorca
Tel. 971 12 03 00

Nota: Aquest programa de festes ha estat organitzat per la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament d'Algaida i la Comissió de Festes de Randa.



les 19,30 hores.
Repicada de campanes i col·locació
de senyeres al campanar de
l'Església.
les 20,00 hores. Eucaristia. .

A les 22,00 hores. A l'església:
Conferència a càrrec de:
Dr. Damià ContestíSastre d'Estacar:

"Algunes notícies referents a les
Comunes de Randa".

l^'Pants
A les 22,00 hores.

EI grup de Teatre es P,
representara l'obra
Xalet de convencions
basada en l'obra
Aquíhi ha mullader" ^
de Lluis Coquard. <
C)avant sa Font.

A les 19,00 hores.
Cercaviles pels capsgrossos, [^.
acompanyats pels "Xeremiers"
d'Algaida.

A les 21,00 hores.
Inauguració de les exposicions, a
"Cas Pagès":
- Fotografies de Joan Capellà
- Ceràmica dels participants al curs C
1999-2000

- Exposició i venda de Ceràmiques de
Damiana Huguet i Joana Roig.
(Part d'aquestes vendes es destinarà a ajudes a la
parròquia).

Algaida

A les 24,00 hores.
Amollada de la

'"'^^estesfestes
^'^mpronat local

celebrarà

de truc.


