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Benvolguts veïns i veïnes,
Sembla que fa dos dies celebràvem les darreres festes d'estiu de Randa; un any més hem
tornat a passar com un cap de fibló que no hem pogut frenar, i just ens tornam a preparar
per a les d'enguany. El temps passa aviat però el misteri i la màgia de Randa i les seves con¬
trades perduren en el temps i en la memòria.
A les darreries d'agost. Randa s'engalana de color i s'umpi de música i bauxa: dies de festa
compartida, de sentiment de poble, d'amistat i solidaritat; dies renouers i de diversió per a
recordar quimeres d'un temps passat, per retrobar-nos amb amics i familiars i per conviure
plegats la plenitud de la festa.
Des de l'Ajuntament d'Algaida vos volem agrair la predisposició, la feina, la proximitat dià¬
ria, la col·laboració i participació, no sols per a preparar unes festes sentides sinó per créixer
dia a dia com a poble.
Molts d'anys i salut!

Francesc Ramis Oliver
Batle de Randa i
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B í?d'
A les 1 9.00 hores. Repicada de campanes, amollada de coets i col·locada de les senyeres

al campanar de l'església.
A les 19.15 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'Ajunta¬
ment d'Algaida.

A les 21.00 hores. Conferència: Randa com a referent per al VII Centenari de Ramon
Llull 2015/2016, a càrrec dejosep Amengual, secretari general del VII Centenari.

B 18
A les 18.00 hores. 2n Concurs de plats dolços. Acte organitzat peisjoves de Randa amb

la col·laboració de Taller Rigo C.B. i l'Ajuntament d'Algaida. A la placeta de
l'església. Obert a tothom.
Els participants han de dur el seu plat dolç a les 17.00 h a la placeta de l'església.

A les 20.00 hores. Missa i, seguidament a la placeta de l'església, Homenatge als nostres
majors.

A les 21.30 hores. Nit Solidaria: Randa amb Nicaragua. Sopar de pa amb oli. El preu serà
de 6,00 i la recaptació es destinarà a l'Agermanament amb Ciudad Antigua, Ni¬
caragua. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració d'Algaida
Solidari, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. A la plaça de l'Hort de
Son Romeguera.

En acabar el sopar tothom podrà tastar els plats del 2n concurs de dolços i es farà el
lliurament de premis.

B 16d'most
A les 17.00 hores. 2n Concurs de menjar síndries al carrer de sa Font. Acte organitzat

peisjoves de Randa amb la col·laboració de TAI, S.L i l'Ajuntament d'Algaida.
Obert a tothom.

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

B 't)ùi^eHdre€, Í4
A les 19.00 hores. Cercaviles amb els capgrossos 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 Batukada dels joves de Sant Bonaventura de Llucmajor.
L'Ajuntament convidarà a vi i a gelat.

A les 23.30 hores. Concert DeparRanda amb l'actuació dels grups:
• Germen
■ Etxem de Lloca
■ Batukada delsjoves de Sant Bonaventura
■ Ossifar Revival

Acte organitzat peisjoves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A la
plaça de l'Hort de Son Romeguera.

B Í5
A les 18.00 hores. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, berenar per

a tots els participants a la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
A les 20.00 hores. Inauguració de l'exposició de ceràmica de Rakú dejuan Pedemonte i

Rosario Arroyo i de l'exposició Treballs de Ferro de Joan Verdera. A la rectoria.
A les 22.00 hores. Ballada popular amb l'actuació del grup Terra Rotja. A la plaça de

l'Hort de Son Romeguera.
A les 23.30 hores. Revetia a càrrec de Hattatori Hanzo Surf Experience i la DJ Miranda.

A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.

B Í6
Alborada pels xeremiers de Randa acompanyats de xeremiers de diversos indrets de Ma¬
llorca i eisjoves 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 el diaca Jaume Ripoll, C.O. 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 peisjoves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. Al carrer de sa Font.

Ales 19.30 hores. Festa de la sabonera. Al carrer de sa Font.
A les 22.00. hores. Teatre. Representació de Ens ha caigut sa sogra, de Lluís Coquard.

A càrrec de la companyia Comediants d'Algaida. 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. Per a més informació i ins¬
cripcions al Celler de Randa


