
Salutació
A les darreries del mes d'agost, quan la calor
intensa de l'estiu començar a remetre, quan
les vinyes ofereixen els seus millors fruits, a
Randa és temps de festa.
És temps de participació, és temps de
tolerància i de convivència. Es un esglai
d'alegria i diversió que ens trasllada a la
memòria, al record de festes passades i ens
encamina a somiar amb un futur ple
d'esperança per afrontar amb decisió els
nostres reptes.
Però enguany, després de l'ensurt que hem
tingut on les flames de l'incendi feren malbé
una part del nostre patrimoni natural, on
vosaltres veïns i veïnes de Randa donareu

una mostra de gran civisme alhora d'evacuar
casa vostra, serà el moment de reflexionar
plegats sobre aquesta gran riquesa natural,
paisatgística, sobre aquest racó ple d'història
que s'eleva sobre el Pla de Mallorca, que és
el massís de Randa i la figura de Ramon
Llull.

Sota l'advocació del Beat i de sant Isidre,
Randa celebra les seves festes. Que aquests
dos personatges de la nostra història ens
donin salut i coratge per aconseguir el poble
que tots volem.

Molts d'anys i bones festes!
EI batle, Jaume Jaume i Oliver
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del 23 al 31 d'agost

AJUNTAMENT D'ALGAIDA



Dissabte dia 23 d'agost
19'00 Repicada de campanes, amollada de

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

19'15 Animació Infantil a càrrec de Tornassol
Teatre, al carrer de sa Font.
Amb el suport del departament de cultura del Consell de Mallorca i
,de la Fundació sa Nostra.

■

^jiimenge dia 2t d'agost
^22'00 Concert de la Banda de música d'Algaida.

A la placeta de l'Església.

'vemb'es dia 29 d'agost
19^0 Cercaviles amb els cap-grossos.

y20'30 inauguració d'exposicions, al local
municipal de l'Ajuntament:

\ Exposició de ceràmica de macú de
^ Joan Pedemonte i Rosario Arroyo
^ ^ Exposició d'olis i pastels d'Ernesto Maguiña i

Consuelo Rabal

p" Exposició de ceràmica de Damiana Huguet
? Exposició de pintures de Joana Roig

iJv 21'00 Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer de sa Font.
-s- L'Ajuntament convidarà a vi i gelat.

Durant aquestes festes se celebrarà un campionat local de truc.

Dissabte dia 30 d'agost
1 l'OO Concurs infantil de jocs, a la sala Antic

Teatre de la Parròquia.
IS'OO Pujada cicloturistica a Cura.

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

21'30 Vetllada folklórica amb el grup Xaloc, al carrer sa Font.
Amb el suport del departament de cultura del Consell de Mallorca i
de la Fundació sa Nostra.

23'00 Actuació musical a càrrec del Duet Mistral.
Al carrer de sa Font.

Diumenge dia 31 d'agost
09'30 Alborada pels xeremiers d'Algaida.

1 l'OO Missa de Festa, cantada per l'Orfeó Castellitx d'Algaida, en
honor a Sant Isidre i al Beat Ramon Llull. Predicarà mossèn
Bartomeu Estelrich.
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

22'00

Espectacle eqüestre i de falconeria a càrrec de l'
d'art eqüestre de Randa, a la finca del Míïtí^Vell.
Teatre. Representació de l'obra
No hem toquis la flor de
Lluís Loquart, a càrrec de la^
companyia Es Porrassar d'Algaida.
Al carrer de sa Font.

24'00 Traca final i fi de festa

Nota: Aquest programa de festes ha estat organitzatper la Regiduría de festes


