
Salutació
A les acaballes del mes d'agost, el

■poble de Randa es prepara per a la festa,
vol fer festa. És el moment d'oblidar-se
les penes i les tristors, les randines i els
randins han de donar pas a l'alegria
per compartir plegats uns dies en els
que la miísica, el teatre, l'esport seran
els protagonistes, que siguin una justa
compensació al sacrifici i a la rutina de
tot l'an-y.

Per això, durant aquests dies que
comviurem plegats, queda aparcada la

monotonia quotidiana i cedim el pas a

l'esplai, a la festa i a la disbauxa. Són
dies de convivència, de retrobar-se i
que han de servir per identificar-nos
com a poble.

Per acabar, vull agrair a la comissió
de festes de Randa, que organitza
aquest programa, la seva col·laboració i
implicació i desitjar a tota la gent de
Randa salut i bones festes

Jaume Jaume i Oliver Batle d'Algaida
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'issabte dia 17 d^agost
11*00 Taller de manualitats

per als infants a la
plaça de l'església.

Repicada de
campanes i
col·locació de

senyeres al campanar
de l'església.

20'oí Eucaristia.
[1 '00 Xocolatada i festa per a la gent

major del poble.

uumenge dia 18 d'agost
22*00 Concert de la Banda de

música d'Algaida a la
plaça de l'església.

(Divendres dia 24 d'agost
^9*00 Cercaviles pels

eapsgrossos.
É:ompanyats pels
xeremiers d'Algaida.

[00 Conferència a l'església
sobre la "PREVENCIÓ 1
PERFIL DEL
DROGODEPENENT".
A càrrec d'Antònia Fuster

treballadora Social) i Toni Cerdà.
é-

Dissabte dia 24 d'agost
11*00 Concurs infantil de jocs, a la sala "Antic Teatre de la Parròquia".

Final del Torneig per parelles de "futbet" que es durà a terme
durant la setmana.

Final de la Gimcana que es durà a terme el dimarts i el dijous.

18*00 Pujada cicloturistica a Cura.
En acabar hi haurà berenar per a tots els participants a la plaça de l'església.

20*00 Eucaristia.

22*00 Ballada popular amb l'actuaciò del grup "XALOC" de Llucmajor.
Davant la Font. Amb el suport del departament de cultura del
Consell de Mallorca i de la Fundació "Sa Nostra".

23*30 Actuació musical del "TRIO COLLAGE"

Diumenge dia 25 d'agost
09*30 Alborada amb els xeremiers d'Algaida i cercaviles de joies per les corregudes.

11*00 Missa de Festa. Cantarà l'Orfeó Castellitx d'Algaida, en honor de Sant Isidre i el Beat
Ramon Llull. Predicarà Pare Gerard Guerra, Salesià de Barcelona.
A la sortida hi haurà refresc per a tothom.

17*30 Carreres de joies, cucanyes, jocs i altres entreteniments per als al·lots i al·lotes.

22*00 Teatre a càrrec de la Companyia Es Porrassar d'Algaida representarà l'obra
"EMBULLS DE CONSOGRES" original de Miquel Barrera i Duran.

A l'entremig d'aquesta obra s'entregaran els premis de les
diverses competicions. Així mateix es rifarà un quadre donat per
Don Joan Catany, gran benefactor de la parròquia. La recaptació
total es destinarà a l'apadrinament del nin de Santo Domingo, Yan Carlos Taveras.

24*00 Castell de focs, amollada de la traca i fi de festes, darrera l'església.
(Sempre que hi hagi unes condicions meteorològiques favorables)

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.


