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Ajuntament d'Algaida



Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,
Es per a mi un honor, en nom de l'Ajuntament, convidar-vos als actes que se cele¬
braran amb motiu de les Festes d'Estiu de Randa; unes festes que, sens dubte, ens
preparam per gaudir amb la inestimable companyia d'amics i familiars. ■
Tot el poble de Randa es prepara per a la festa. Els carrers encara s'engalanen més
i s'omplen de música, de festa, de jocs per als més petits, d'homenatge als nostres
majors i, sobretot, de ganes de compartir tots plegats aquests dies d'alegria i fer
poble amb l'esforç de tothom. !
Una vegada més, i no podria ser d'una altra manera, des de l'Ajuntament d'Algai- \
da volen agrair la predisposició i la feina de totes les persones que col·laboren,
any rere any, perquè aquestes festes d'estiu siguin unes festes sentides per tots els i
randins i randines i per tots els que visitam Randa, i us vull animar a participar-hi j
activament, amb tota la il·lusió, amb tota l'alegria.
Molts d'anys i salut |

Francesc Miralles Mascaró i
Bade d'Algaida j

M t>ùi^màres, 16d'cost
A les 1 9.00 hores. Repicada de campanes, amollada de coets i col·locació 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: Pregó de festes. Història i llegendes de Randa: Pola
i Ramon Llull. A càrrec de Joan Miralles, professor de la Universitat de les Illes
Balears

B Í7d'most
A les 18.00 hores. 3r Concurs de plats dolços. Acte organitzat pels Joves de Randa amb

la col·laboració de Nautica Rigo. 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 1 9.00 hores. Missa i, seguidament a la placeta de l'església. Homenatge als nostres
majors.

A les 22.00 hores. Cinema a la fresca. Es projectarà una pel·lícula al carrer de sa Font.
Durant la projecció es podran tastar els plats del 3r concurs de dolços a 1€ la unitat, a benefi¬
ci de l'apadrinament que du a terme la parròquia de Randa. En acabar, es farà el lliurament
de premis. Acte organitzat pels Joves de Randa.

M í8d'most
A les 17.00 hores. 3r Concurs de menjar síndries al carrer de sa Font. Acte organitzat

pels Joves de Randa amb la col·laboració de Balear de Serveis Subministres i
Subcontractes. Obert a tothom.

A les 22.00 hores. Teatre. Representació de l'obra Tres Pares pen Totó, de Miguel Mihura.
A càrrec de la companyia Comediants d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son
Romeguera.

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 Nòmades del renou. L'Ajuntament convidarà a ge¬
lat. Durant el sopar a la fresca es farà una rifa solidària a benefici de l'apadrinament que du
a terme la Parròquia de Randa i, en acabar, es farà el lliurament de premis. Acte organitzat
per la Parròquia de Randa.

A les 23.30 hores. Concert DeparRanda amb l'actuació dels grups:
• Sa cabra que sopa
■ Etxem de Lloca
■ Nòmades del renou
■ Val9

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

B Í4d'finest
A les 18.00 hores. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, gelat i en¬

salmada per a tots els participants a la Placeta de l'Església.
A les 22.00 hores. Ballada popular. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
A les 23.30 hores. Revetia amb l'actuació del grup Geminis i Etxem de Lloca amb artis¬

tes locals. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.

B ¿5
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. 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 pels joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament
d'Algaida. Al carrer de sa Font.

A les 1 9.30 hores. Festa de la sabonera. Al carrer de sa Font.
A les 22.00. hores. XI Gala de la Música 2013, amb l'entrega dels Premis de la Música

per part de la Federació Balear de Bandes de Música. En acabar l'acte. Concert
de festes a càrrec de la Banda de Música d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son
Romeguera.

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


