
 



Programa

Diumenge, 23 d'agost
A les 20.00 hores. Repicada de campanes i col·locada de les senye¬

res al campanar de l'Església.

A les 21.30 hores. Concert de la Banda de Música d'Algaida, a
davant sa Font.

Divendres 28 d'agost
A les 19.00 hores. Cercaviles amb els Xeremiers d'Algaida i els

capsgrossos.

A les 22.00 hores. Conferència: Quatre pinxzllades sobre la histò¬
ria del poble de Randa, a càrrec de l·Il·lm. Dr. Damià Contestí
i Sastre d'Esthàcar, OSS. A l'Església.

A les 23.00 hores. Inauguració de l'exposició fotogràfica Raní/a, re¬
cordant el seu passat. A sa Rectoria.

Dissabte 29 d'agost
A les 11.00 hores. Concurs infantil d'escacs, dames, futbolins. A sa

Rectoria (Programes a part).

A les 17.00 hores. Concentració per cercar canyes per a les joies.
A davant sa Font.

A les 18.00 hores. Pujada Cicloturística al Santuari de Cura. A la
baixada hi haurà berenar per a tots els participants, a sa
Rectoria.

A les 20.00 hores. Missa.

A les 22.00 hores. Vetllada Folklòrica a càrrec del grup Sa Marjal
en Festa, de Sa Pobla. A davant sa Font.

A les 23.30 hores. Actuació del grup musical

LLUNA - 70

Diumenge, 30 d'agost
A les 10.00 hores. Alborada pels xeremiers d'Algaida.

A les 11.00 hores. Missa de Festa, cantada per l'OREFÓ CASTE-
LLITX, en honor a sant Isidre i al beat Ramon Llull. Predicarà
el pare Gabriel Seguí, missioner dels Sagrats Cors.
A la sortida hi haurà refresc per a tothom.
Una vegada acabat el refresc, entrega de trofeus del Campionat
Local de Truc.

A les 17.00 hores. Carreres de joies, cucanyes, jocs i altres entre-
teninjents per als al·lots.

A les 22.00 hores. El grup de teatre ES PORRASSAR representa¬
rà l'obra "... n'han de venir de casta". A davant sa Font.

A les 00.00 hores. Ei de festa i traca final.

Nota: Aquest programa de festes ha estat organitzat, conjuntament,
per la Comissió de Cultura de l'Ajuntament d'Algaida i la Comissió
de Festes de Randa.

Aquesta Comissió de Festes s'ha creat per ajudar a les despeses
econòmiques de la restauració de l'Església de Randa. Per aquest
motiu durant les festes de Randa, aquesta comissió organitzarà ac¬
tivitats, com es ara, "mescadillo", rifes,...

Durant aquestes festes se celebrarà un campionat local de truc.


