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Salutació del Batle

Randins i randines,
Un caluros mes d'agost reb, altre vegada, les festes de Randa. La plaça engalanada i les banderolas
blaves a les finestres son indicatius que esteim de festa.
Hem d'aprofitar aquest dies per deixar de banda la peresa i la calor i surtir a participar i celebrar aques¬
tes festes. Veïnats, companys i amics compartirem sopar a la fresca, verbena, teatre i focs.
Enguany, al sopar a la fresca, gaudirem de la recent inagurada canaleta del reg, que es va restaurar fa
poc i que dona essencia i carácter al nostre poble. Què seria de Randa sense la canaleta del Reg? Vull
convidar-vos a presumir d'aquesta infraestructura d'origen àrab que es única a Mallorca, difrutau-la i
mostrau-la als vostres convidats i així obrirem un dels nostres tresors.

Abans de tancar aquesta salutació, vull donar les gràcies a particulars i colectius que ajuden a que
aquestes festes siguin el que son, especialmente agraiar als Joves de Randa la seva tasca d'enguany i
dels darrers anys. Sense ells això no hagués estat posible.
Ara es temps d'esbarjo i compartir bons moments. Molts d'anys!

Biel Vidal Busquets
Batle de Randa

Divendres 17/08/2018
19.00 h. Repicada de campanes, amollada de coets i col·locada de les senyeres al campanar de
l'església.
19.15 h. Pintada del Cartell a càrrec dels nins i nines del poble, amb motiu de les festes d'estiu. Acte
organitzat per l'Associació Joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida.
20.30h. Concert del grup: VERS ENDINS que oferirà un espectacle íntim, amb tres dels seus components
(Víctor Leiva, Glòria Julià i Joan Carles Vaquer); combinaran poemes de Josep M. Llompart, amb versions
instrumentals de clàssics i algunes cançons pròpies. Seguidament, presentació de la Junta Local de l'AECC
d'Algaida, Pina i Randa. Acte organitzat per la Junta local de l'AECC d'Algaida, Pina i Randa i l'Ajuntament
d'Algaida. A l'església de Randa.

Dissabte 18/08/2018
19:00 h. Missa i, seguidament a la placeta de l'Església, Homenatge als nostres majors. Acte organitzat
per l'Ajuntament d'Algaida.

Diumenge 19/08/2018
17.00 h. 8é Concurs de Plats Dolços a la placeta de l'Església. Acte organitzat per l'Associació Joves de
Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Obert a tothom.
nOTS ELS PARTICIPANTS HAN DE DUR EL SEU PLAT DOLÇA LES 17.00 HORES A LA RECTORIA DE L'ESGLÉSIA
17.30 h. Entrega de premis del 8è Concurs de Plats Dolços, i seguidament berenada per a tothom, on
es podran degustar tots el plats participants.
22.00 h. Concert de la Banda de Música d'Algaida. A la plaça de l'Hort de Son Romaguera.

Divendres 24/08/2018
19.00 h. Cercaviles amb els capgrossos acompanyats dels Xeremiers de Randa.
*DURANT EL CERCAVILES ES RECOLLIRAN LES OFRENES PER A LES CUCANYES

21.00 h. Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer de Sa Font amb l'actuació del grup Marzo. L'Ajuntament
d'Algaida convidarà a gelat. Organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.

Dissabte 25/08/2018
18.00 h. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, gelat i ensaimada per a tots els participants
a la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
19.00 h. Ill MERCADET ARTESÀ. Venda i promoció de productes artesanals i agroalimentaris. Organitzada
per l'Ajuntament d'Algaida i l'Associació d'Artesania d'Algaida, Pina i Randa.
22.00 h. Ballada Popular. A la plaça de l'Hort de Son Romeguera.
23.30 h. Revetia amb l'actuació de l'Orquestra Los Naipes i Pelillos a la Mar.
*Acte organitzat per l'Associació Joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. A la plaça
de l'Hort de Son Romeguera.

CAMPANYA DE REDUCCIÓ DE DEIXALLES
Amb la finalitat de disminuir les deixalles de plàstic,
l'Ajuntament d'Algaida recomana que es facin servir vaixelles
(plats, tassons, coberts, etc.) de materials orgànics reciclables
0 vaixelles de mes d'un sol ús.

Així mateix, amb el mateix objectiu de reduir els residus, us feim a
saber que no es posaran estovalles de paper a les taules. Per aquest
motiu, us pregam que cada taula porti estovalles reutilitzables.

Diumenge 26/08/2018
09.00 h. Alborada amb els Xeremiers de Randa.

11.00 h. Missa de Festa, cantada per l'Orfeó de Castellitx. En sortir, a la placeta de l'Església, refresc per a
tot el poble.
18.00 h. Carreres de cucanyes, joies i altres jocs i entreteniments per a petits i grans. Organitzat per
l'Associació Joves de Randa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Algaida. Al carrer de sa Font. A continuació.
Festa infantil amb Món de Colorins. Al carrer de Sa Font.

21.30 h. Teatre, es representaran Jo seré el seu gendre. De Jaume Vilanova. A càrrec de la companyia
Comediants d'Algaida. Acte organitzat per l'Ajuntament d'Algaida.
En acabar el teatre... Focs Artificials, traca final i fi de festa.

Dissabte 1/09/2018
20.00 h. Sopar solidari a l'hort de son Romaguera a favor d'un projecte social per Santo Domingo per becar
alio infants del col.legi Pare Vicente Yabar. Col.laboren, entre altres: Celler de Randa • Agromar • Restaurant
Santuari de Cura.
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