
Salutació
A les acaballes del mes d'agost, el

poble de Randa, una any més, celebra
les seves festes patronals. Durant uns
dies Randa viurà la festa. Una festa
senzilla, però a la vegada intensa, que
anima a la participació, a la bulla, a la
convivència, a la germanor, signes
aquests que han de significar la plena
voluntat de perseverar amb la idea
d'una comunitat més ferma i
solidària.

Seran dies de trobada, de renovar

les arrels, de recuperar les tradicions;
seran dies de festa. Festa per

compartir, per viure, per celebrar tots
plegats.

Que sota la protecció dels patrons,
Isidre i Ramon Llull, aquests dies
d'alegria i bulla arribin amb més
il·lusió que mai a totes les nostres
contrades. Molts d'anys.

Jaume Jaume i Oliver Batle d'Algaida
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issabte dia 18 d'agost
"00 Taller de llanternes a la plaça de

l'església.

9)30 Repicada de campanes i
col·locació de senyeres al
campanar de l'església.

00 Eucaristia.

^ñ'OO Xocolatada per la gent gran del poble.
Majors de 65 anys. Cal apuntar-se.
Processó de les llanternes.

Diumenge dia 19 d'agost
22*00 Concert de la Banda de música

d'Algaida a la plaça de l'església.

divendres dia 24 d'agost
Í9'00 Cercaviles pels capsgrossos. Acompanyats

pels xeremiers d'Algaida.

f 2T00 Inauguració de l'exposició
de ceràmica de Juan
Pedemonte (artesà del
poble). Exposició de pintures
de don Joan Catany.

A l'església conferència
"L'ESCOLA de HUAAANITATS de

CURA, HERÈNCIA de RAMÓN LLULL
i glòria de RANDA" per

Frei Dr. Damià Contestí
Sastre d'Esthàcar,

O.S.S.

Dijjablu uííw M
1 TOO Concurs infantil de jocs, a la sala "Antic Teatre de la Parròquia".

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

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

18'00 Pujada cicloturística a Cura.
En acabar berenar per tots els participants a la placeta de
l'església.

20'00 Eucaristia.

22'00 Vetllada Folklòrica a càrrec del "GRUP XALOC" de Llucmajor
davant la Font.

23'30 Actuació musical a càrrec del "DUET SCARLATTA"

09'30 Alborada pels xeremiers d'Algaida i cercaviles de joies per les corregudes.

11 '00 Missa de Festa cantarà l'Orfeó Castellitx d'Algaida, en honor a Sant Isidre i el
Beat Ramon Llull. Predicarà Mossèn Toni Vadell coordinador del Seminari Menor.
A la sortida hi haurà refresc per a tothom.

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

22*00 El grup de Teatre es Porrassar d'Algaida representarà l'obra
"DESPATX D'ARQUITECTES l AGENCIA MATRIMONIAL"

A l'entremig d'aquesta obra s'entregaran els premis de les
diverses competicions. Així mateix es rifarà un quadre-—
donat per D. Joan Catany, gran benefactor de la [5an;¿quia
que el muntant total es destinarà a obres de l'esgt^ia.

24*00 Castell de focs, amollada de la traca i fi de festes, dan
(condicionat per la meteorologia)

Durant aquestes festes se celebrarà un campionat local de truc.

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.


