
Salutació
Any rera any, quan acaba el mes d'agost i el cant de les cigales s'apaga,

Randa és vesteix de color, l'alegria i la bauxa s'apropien del carrer i randins i
randines celebren la seva festa.

Aquests dies renouers i de bulla serveixen per recordar quimeres d'un
tempspassat, per retrobar-se amb els amics, per homenatjar als nostres majors,
per conviureplegats la plenitud de la festa.

Amb el convenciment que aquests seran uns dies de festa compartida, de
sentiment depoble, d'amistat i solidaritat, vos convit afruir-los junts amb salut
i alegria.
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Divendres^ ]3 d'agost
A les 19.00 hores. Repicada de campanes, amollada de coets i
col·locada de les senyeres al campanar de l'Església.

A les 21.30 hores. Conferència.
Randa: breus aspectes històrics, toponímics i geoiògics.
Fiora medicinai endèmica dei massís de Randa, a càrrec de
Montserrat Pons Boscana, apotecari. A l'Església.

Dissabte^ d'agost
A les 20.00 hores. Eucaristia i homenatge als nostres majors
i després refresc per a tots. A la placeta de l'Església.

Diumenge^ 20 d'agost
A les 22.00 hores. Concert de la Banda de Música d'Algaida.
A sa placeta de l'Església.

Divendres, d'agost
A les 19.00 hores. Cercaviles amb els cap-grossos
acompanyats dels xeremiers de Randa.

A les 21.00 hores. Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer
de sa Font. L'Ajuntament convidarà a vi i gelat.

A les 23.00 hores. Festa de la sabonera.
Al carrer de sa Font.

Dissabte, Z6 d'agost
A les 10.00 hores. Partit de futbet entre veterans i joves
promeses. A l'hort de son Romaguera.

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.

A les 21.30 hores. Ball de bot amb el grup Sa Torre. Al carrer
de sa Font.

A les 23.00 hores. Actuació musical a càrrec de l'Orquestra
Coktail Latino. Al carrer de sa Font.

Diumenge, 2/ d'agost
A les 09.30 hores. Alborada pels xeremiers de Randa.

A les 11.00 hores. Missa de Festa, cantada per l'Orfeó
Castellitx, en honor a sant Isidre i al beat Ramon Llull.
Predicarà el pare Gaspar Alemany Ramis, missioner del
Sagrat Cor.

En sortir, a la placeta de l'Església, refresc per a tot el poble.

A les 17.00 hores. Carreres de joies, cucanyes i altres
entreteniments per als al·lots. Al carrer de sa Font.

A les 22.00 hores. Teatre. Representació de l'obra Tots en
tenim una d'Assumpta González, a càrrec del grup de teatre
Es Porrassar. Al carrer de sa Font.

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

Durant aquestes festes se celebrarà un campionat local de truc. També tindran lloc
esportius a l'hort de son Romaguera.


