
Salutació
El darrer cap de setmana del mes

d'agost, el poble de Randa es prepara
perferfesta. L'estiu acaba però el poble
s'engalana per viure, fniir i acollir les
seves festes.

Per molt que intentem fer una
reflexió profunda del que signifiquen
les festes per una comunitat, per un

poble, sempre trobant la mateixa
resposta, és la celebració del que som,
serem i hem estat, és la millor mostra de

sentiment d'una comunitat, és l'alegria
de compartir plegats, amb els nostres
veïnats i amics, uns dies de goig i de
convivència.

Amb la protecció de sant Isidre i
del beat Ramon L·lull, celebrem junts
aquests dies de festa. Molts d'anys!

El vostre batle,

Jaume Jaume i Oliver
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Dissabte dia 20 d'agost
19*00 Repicada de campanes, amollada de

coets i col·locada de senyeres al
campanar de l'església.

20,00 Eucaristia i homenatge als nostres
majors i refresc per a tots.
\A sa placeta de l'Església.

'21',00 Inauguració de l'exposició Retrospectiva de l'obra de
Joan catany. A sa Rectoria.

Diumenge dia 21 d'agost
22*00 Concert de la Banda de Música d*Algaida.

A sa placeta de l'Església.

Divendres dia 26 d'agost
19*00 Cercaviles amb els cap-grossos acompanyats dels

xeremiers de Randa.

21'00 Sopar a la fresca. Sopar popular al
carrer de sa Font.

L'Ajuntament convidarà a vi i gelat.

23'00 Festa de la sabonera.
Al carrer de sa Font.

Durant aquestes festes se celebrarà un campionat local de truc.

Nota: Aquest programa de festes ha estat organitzat per la Regiduría de festes de l'Ajuntament d'Algaida.

Dissabte dia 27 d'agost
10*00 Torneig de futbol 4 x 4. A l'hort de son Romaguera.
18*00 Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx.

En acabar, berenar per a tots els participants a
la placeta de l'Església.

21'30 Ball de bot amb el grup Xaloc Música.
Al carrer de sa Font.
Amb el suport del departament de cultura del Consell de Mallorca
i la Fundació "Sa Nostra".

23*00 Actuació musical a càrrec de

l'Orquestra Cabana. Al carrer de sa Font. if,

Diumenge dia 28 d'agost
09*30 Alborada pels xeremiers de Randa.

11 *00 Missa de Festa, cantada per l*Orfeó Castellitx,
en honor a Sant Isidre i al Beat Ramon Llull.
Predicarà el pare Joan Bralles.
En sortir, a la placeta de l'Església, refresc per a tot el
poble.

17*00 Carreres de joies, cucanyes i altres entreteniments per
al·lots. Al carrer de sa Font.

19*00 Espectacle eqüestre medieval a càrrec de l'Escola
Eqüestre de Randa. A la finca del Molí Vell.

22*00 Teatre. Representació de l'obra
Un és poc i tres són massa. Adaptació i
traducció de Jaume Gomila i Aurora
Cornais de l'obra Boeing, Boeing de
Marc Camoletto, a càrrec del grup de
Teatre Coverbos.
Al carrer de sa Font.

Amb el suport del departament de cultura del Consell de Mallorca

00*00 Castell de focs artificials, traca final i fi de festa.


