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Salutació del Bâtie
Randins i randines,
Ja tornam a ser a finals d'agost I, com pertoca, tornam a posar paperines a plaça i a engalanar balcons i
façanes. Son festes i les hem de celebrar sortint al carrer i participant com un gran poble que sou.

El petit llogaret de Randa convida a passar uns dies a la fresca. Reuniu als vostres coneguts, familiars i
amics en torn a les festes, que venguin a les corregudes de joies, que participin al sopar a la fresca, que
ballin a la verbena. Com més som, més riurem, diu aquell antic refrany. Omplirem el poble de somriures
i ganes de passar-ho beníssim.
Com cada any, celebrarem la revetlla d'aquest calorós estiu a l'Hort de Son Romaguera, on estrenam la
nova il·luminació i joc infantil acabant de completar aquest espai de trobada del nostre llogaret.
Darrerament, no hem d'oblidar donar les gràcies a persones i col·lectius que feis possible que aquestes
festes siguin un èxit, sense la vostra ajuda no seria possible.
Es el moment de disfrutar d'aquestes festes i gaudir-les tots plegats.
Molts d'anys!

Biel Vidal Busquets
Batle de Randa

Divendres 18/08/2017
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.
A continuació. Pintada pas de vianants amb el missatge eVIHta-ho. És una acció que emmarcada dins el
Programa SocialART "deixem el VIH fora de joc" organitzada pel Casal dels Joves d'Algaida i la Regidoría
d'Igualtat de l'Ajuntament d'Algaida. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia dirigida a joves majors de 12
anys. A la placeta de l'Església.
20.30h. Concert a càrrec de Júlia Colom. Després de cantar versions dels sons que li agraden, amb 19 anys,
Júlia Colom s' estrena com a autora de cançons, clarors fulgents i subtils envoltades de Mediterrània. Temes
cap a dintre i cap a defora, amb llum i ombres, primeres fites d'un camí novell que just comença. Estarà
acompanyada del contrabaixista Joan Gardas i del guitarrista Joan Arto. Acte organitzat per l'Ajuntament
d'Algaida. A l'església de Randa.

Dissabte 19/08/2017
19 h. Missa i, seguidament a la placeta de l'Església, Homenatge als nostres majors.
20.30 h. PROU D'EXCUSES. Acte Suport als Refugiats.
Xerrada a càrrec de membres del col·lectiu: PROEM-AID, equip de bombers que treballen a la Mediterrània,
Eesbos, i altres indrets amb tasques de suport i salvament.
Amb la inten/enció artística de: Tocada de xeremiers. PILMAIQUÉN, cantautora llatinoamericana, troba i
poesia. Alex, guitarrista i veu del grup Steel Cluod. JOVINO & EVERARDO amb dansa llatina i dinamització per
a tothom amb Salsa, Bachata, Tango.
Acte organitzat per la comissió. AEGAIDA, PINA I RANDA pobles d'acollida, col·laboració per part de
l'Ajuntament d'Algaida i amb el recolzament de la Plataforma "Ees Balears Acollim". A la plaça de l'Hort de
Son Romaguera.

22 h. Cinema a la fresca. "Buscant a Dory". Acte organitzat per l'Associació Joves de Randa i l'Ajuntament
d'Algaida. Col·labora i patrocina el Consell de Mallorca, departament d'Imatge i So. A la Plaça de l'Hort de
Son Romaguera.

Diumenge 20/08/2017
17.00 h. 7è Concurs de Plats Dolços a la placeta de l'Església. Acte organitzat per l'Associació Joves de
Randa i patrocinat per Balear de Serveis Suministres i Subcontractes - 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 7è Concurs de Plats Dolços, i seguidament berenada per a tothom, on
es podran degustar tots el plats participants.
22.00 h. Concert de la Banda de Música d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son Romaguera.

Divendres 25/08/2017
19.00 h. Cercaviles amb els capgrossos acompanyats dels Xeremiers de Randa.
*DURANT EL CERCAVILES ES RECOLLIRAN LES OFRENES PER A LES CUCANYES

21.00 h. Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer de Sa Font. Amb l'actuació de My Way Trio. Organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida.

Dissabte 26/08/2017
18.00 h. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, gelat i ensaimada per a tots els participants
a la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
19.00 h. II MERCADET ARTESÀ 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. A la placeta de
l'Església.
A partir de les 20.30h hi haurà Food Truck Mallorca.
22.00 h. Ballada Popular. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
23.00 h. Actuació de l'Artstukada.
23.30 h. Revetia amb l'actuació de: Quarteto Vintage - Undergrounds - Rumba nostra
*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.

Diumenge 27/08/2017
09.00 h. Alborada amb els Xeremiers de Randa.

11.00 h. Missa de Festa, cantada per l'Orfeó de Castellitx. 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. Festa infantil. Al carrer de Sa Font.

22.00 h. Teatre, es representaran dos sainets: Un casament de moda, anònim i Beates falses de Alna de
Villalonga Zaydia.A càrrec de la companyia Comediants d'Algaida. Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.
En acabar el teatre... Focs Artificials, traca final i fi de festa.

Dissabte 16/09/2017
20.00 h. Sopar solidari a l'hort de son Romaguera organitzat per Missions Sagrats Cors-Procura a benefici
de la construcció d'un espai plural per els pobres de Villa Verde "La Islita" (Santo Domingo - República
Dominicana). Persona de contacte: Miquel Mascaró, tef. 606 110 784.


