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.saLutacló deL'B'Citie
Benvolgudes randines,
Benvolguts randins,
Un any més ja són aquí les festes de Randa tan esperades per tots nosaltres.
Dies de festa I alegria durant els quals el poble de Randa surt al carrer I gaudeix d'un temps d'esbarjo
I convivència.

Les festes són un balcó cap a l'exterior on no només hl ha diversió sinó que, també, esdevenen una
oportunitat per a donar a conèixer els que ens visiten tot un patrimoni ric i divers. Un patrimoni que,
enguany, es veu engrandit amb la conmemoradó de l'Any Llull amb Randa i la muntanya de Cura
com a eixos centrals.

Vull tornar a agrair a totes les persones que fels possible que aquestes festes siguin un èxit. Ara,
sortiu al carrer i gaudiu de les festes d'estiu de Randa. Molts d'anys!

Biel Vidal Busquets
Batle de Randa

20.30 h. Conferència: Imatges Lul·lianes: Il·luminació de Ramon Llull al Puig de Randa a càrrec de
Miquela Sacarès Taberner, llicenciada en Història de l'Art i especialitzada en la figura de Ramon Llull. La
conferència serà presentada per Antoni Cerdà.
A l'església de Randa. Acte organitzat per la Confradia del Beat Ramon Llull de Randa i l'Ajuntament
d'Algaida dins el marc de l'Any Llull.

'plveiA.dres, d'c{0\Ds,t
19.00 h. Repicada de campanes, amollada de coets i col·locada de les senyeres al campanar de l'església.
19.15 h. Pintada del Cartell a càrrec dels nins i nines del poble, amb motiu de les festes d'estiu. Acte
organitzat per l'Associació Joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
22.00 h. Cinema a la fresca al carrer de Sa Font.

i::>Lssg{bte^ Q.0 d'C{a\DS>t
19.30 h. Missa i, seguidament a la placeta de l'Església, Homenatge als nostres majors.
23.30 h. Concert Jove - "DepaRanda" amb l'actuació dels grups: Madona, Rumba nostra, Ipops
*Acte organitzat per l'Associació Joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A la
plaça de l'Hort de Son Romeguera.

i>í\Á.m.e\A,c]e^ d'(^c?\DS>t
17.00 h. 6è Concurs de Plats Dolços a la placeta de l'Església. Acte organitzat per l'Associació Joves de
Randa i patrocinat perTaisI - tlf. 670733212. Obert a tothom.
*TOTS ELS PARTICIPANTS HAN DE DUR EL SEU PLAT DOLÇ A LES 17.00 HORES A LA RECTORIA DE
L'ESGLÉSIA

18.00 h. Entrega de premis del 6è Concurs de Plats Dolços, i seguidament berenada per a tothom,
on es podran degustar tots el plats participants.
18.15 h. 2n. Tast d'herbes dolces, elaborades durant els darrers tallers celebrats per Sant Isidre. Obert
a tothom.
*TOTS ELS QUE VULGUIN PARTICIPAR, HAN DE DUR LES SEVES BOTELLES A LA PLACETA DE L'ESGLÉSIA
A LES 18.00 HORES.
22.00 h. Concert de la Banda de Música d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.

V>í\/tv^drts>, ci'ac)os>t
19.00 h. Cercaviles amb els capgrossos acompanyats dels Xeremiers de Randa.
*DURANT EL CERCAVILES ES RECOLLIRAN LES OFRENES PERA LES CUCANYES
21.00 h. Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer de Sa Font. Amb l'actuació de Los Monte-Carlo.
Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.
Durant el sopar a la fresca es farà una rifa per ajudar al manteniment de la parròquia. Els premis seran:
1.- Un quadre
2.- Un cap de setmana per dues persones a l'ermita de sant Honorat
3.- Un sopar per dues persones al restaurant de sa Cabaneta, (Marratxí)
El preu de la tira de 10 números és de 4 euros

O-J- d'ac>\os>t
18.00 h. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, coca i gelat per a tots els participants
a la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
19.00 h. I FIRA ARTESANA RAMON LLULL. Venda i promoció de productes artesanals i agroalimentaris.
Organitzada per l'Ajuntament d'Algaida i l'Associació d'Artesania d'Algaida, Pina i Randa.
La Parròquia de Randa farà un mercadet d'objectes de decoració a la plaça de l'església.
22.00 h. Ballada Popular. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
23.30 h. Revetia amb l'actuació de l'Orquestrina d'Algaida.

i:>lu.i/vteiA/0e^ d'ac>\o£.t
09.00 h. Alborada amb els Xeremiers de Randa.
11.00 h. Missa de Festa. En sortir, a la placeta de l'Església, refresc per a tot el poble.
18.00 h. Carreres de cucanyes, joies i altres jocs i entreteniments per a petits i grans. Organitzat per
l'Associació Joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Al carrer de sa Font.
19.30 h. Jocs aquàtics infantils. Al carrer de Sa Font.
22.00 h. Teatre: No em toquis sa flor, de Lluís Coquard. A càrrec de la companyia Comediants d'Algaida.
Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
En acabar el teatre... Focs Artificials, traca final i fi de festa.

T:^íveiA.dres,, oo. de s>tttm.bre
19.00 h. Ramon Llull a la recerca de la Veritat, cantata infantil per a cor i orquestra de percussió de
Francesc Vicens (música) i Sebastià Sansó (text).
Hi intervindran el cor Vermells de la Seu, Orquestra de mestres del CESAG I Aina Salvà (narradora). A
l'església de Randa. Activitat per a tota la família. Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida dins el
marc de l'Any Llull.


