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Salutació
En acabar el mes d'agost, a Randa, és ¡'hora de celebrar les festes d'estiu. Un

any més ens preparam per gaudir d'unes festes d'estiu pensades i preparades perquè
paguem retrobar-nos amb els amics i els familiars.

Enguany, per primera vegada, podrem gaudir de la plaça de s'hort de Son
Romaguera, amb el desig que es converteixi en un espai de trobada i de festa per als
randinos i les randines.

Una vegada més, des de l'Ajuntament d'Algaida volem 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 a tots els qui visitam Randa.

Molts d'anys i salut!

Francesc Miralles Mascaró
Batle d'Algaida

DívendreSj 22 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. Nit solidària. Randa amb Nicaragua. Xerrada, fotografies,

fireta i música. Tramponada, el preu serà de 2€ i la recaptació es
destinarà a l'escola de Santa Ana d'Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua.
Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida amb la col·laboració d'Algaida
Solidari i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. A la placeta de
l'Església.

A les 23.00 hores. Concert a càrrec del grup PERCUTRÓ, de l'Associació
d'Amics de la Música de Llucmajor. A la plaça de l'hort de Son
Romaguera.

Dissabte, 25 d'agost
A les 11.00 hores. Tallers d'Activitats per a tothom. A la placeta de l'Església.
A les 20.00 hores. Eucaristia i homenatge als nostres majors i després refresc

per a tots. A la placeta de l'Església.

Diumenge, 24 d'agost
A les 20.00 hores. Espectacle Eqüestre. A la finca del Molí Vell.
A les 22.00 hores. Concert de la Banda de Música d'Algaida. A la plaça de l'hort

de Son Romaguera.

Divendres, 2$ d'agost
A les 19.00 hores. Cercaviles amb els capgrossos 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, 50 d'agost
A les 11.00 hores. Partit de futbet entre veterans i joves promeses. A l'hort de

Son Romaguera.
A les 17.00 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 20.00 hores. Inauguració de l'exposició de ceràmica de Rakú, de Juan

Pedemonte i Rosario Arroyo. A la Rectoria.
A les 22.00 hores. Ballada popular a la plaça de l'hort de Son Romaguera amb

l'actuació del grup Herbes Dolces.
A les 23.30 hores. Revetia, a la plaça de l'hort de Son Romaguera, a càrrec de

l'Orquestra La Tinbrass Band.

Diumenge, 51 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 Jaume Monserrat,
Superior del Santuari de Nostra Senyora de Cura.
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 18.00 hores. Jocs i entreteniments per a gent gran. Al carrer de sa Font.
A les 22.00 hores. Teatre a la plaça de l'hort de Son Romaguera. Representació

de l'obra a càrrec del grup de teatre COVERBOS: Va tot tort.
A les 23.30 hores. Focs artificials, traca final i fi de la festa.

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


