Salutació
És

per a mi un honor, en nom de l'Ajuntament,
celebraran durant les festes d'estiu de Randa.

convidar-vos als actes que se

Vull donar les gràcies a totes les persones que col·laboren, any rere any, en
l'organització i la realització dels actes que s'inclouen en aquest programa perqué
amb la seva contribució ajuden a que el poble gaudeixi d'uns dies defesta i d'esbarjo.

Aquests són dies de bulla que serveixen per retrobar-nos amb els amics, els
familiars i per recordar i homenatjar als nostres majors.
En

definitiva,

vos

vull animar

a

participar i gaudir d'aquestes magnífiques

festes amb salut i alegria.
Francesc Miralles Mascaró
Batle

d'Algaida
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Divendres^

Dissabte, Uy d'agost

1/ 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 10.00 hores. Partit de futbet entre veterans i

A les 18.00 hores. Excursió amb bicicleta a La Pau de

A les 21.30 hores. Conferència.

La

Muntanya Randa i Ramón Hull, a càrrec de Pere Fullana
Puigserver, historiador. A l'Església.

Castellitx. En acabar, berenar per a tots

els participants a la

placeta de l'Església.
A les 21.30 hores. Ball de bot amb el grup

Dissabte,

]3

joves

A l'hort de son Romaguera.

promeses.

d'agost

carrer

de

sa

Quart Creixent Al

Font.

A les 23.00 hores. Actuació musical a càrrec de

A les 11.00 hores. Tallers d'Activitats per a

tothom. A la

Cascall. Al

carrer

de

sa

\'Orquestra

Font.

plaçeta de l'Església.
A les 20.00 hores. Eucaristia i

i

després refresc

per a

homenatge als nostres majors
tots. A la placeta de l'Església.

Diumenge, Z6 d'agost
A les 09.30 hores. Alborada

d'agost

Diumenge,
A les 20.00 hores.

pels xeremiers de Randa.

A les 11.00 hores. Missa de Festa, cantada per

Castellitx,

Espectacle Eqüestre. A la finca del Molí

en

honor

Predicarà el pare

a

l'Orfeó

sant Isidre i al beat Ramon Llull.

Ramon Ballester Vives, missioner del

Sagrat Cor.

Vell.
A les 22.00 hores. Teatre. Al

carrer

de

sa

En sortir, a la

Font.

placeta de l'Església, refresc

per a

tot el poble.

A les 17.00 hores. Carreres de

Divendres,

24-

entreteniments per

d'agost

A les 18.00 hores. Jocs i entreteniments per a gent gran.
carrer de sa Font.

A les 19.00 hores. Cercaviles amb els cap-grossos

acompanyats dels xeremiers de Randa.
A les 21.00 hores.

de

sa

Font.

Sopar la fresca. Sopar popular al
L'Ajuntament convidarà a vi i gelat.
a

joies, cucanyes i altres
als al·lots. Al carrer de sa Font.

A les 22.00 hores. Concert de la Banda de Música
carrer

Al

carrer

de

sa

Al

d'Algaida.

Font.

A les 23.30 hores. Focs

artificials, traca final i fi de festa.

A les 23.00 hores. Festa de la sabonera.
Al

carrer

de

sa

Font.
Durant

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

esportius

