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Salutació del Batle
Randins i randines,

Enguany em toca, per primera vegada, escriure aquesta salutació. Sempre m’he demanat si aquesta 
part del  programa de festes la lleigeix tothom. Espero que sí!

Aquestes son unes grans festes d’un poble petit. Petit en tamany i habitants, però grandíssim en 
participació, col·laboració i esperit de poble.

Les corregudes de joies, el sopar a la fresca, el teatre, els focs i la resta d’activitats fan que, any rera 
any, s’ompli de gent aquest raconet del municipi. Nins, adults i majors, feis que sortir al carrer i par-
ticipar en elles sigui un plaer i un gust per a tots.

Només manca agrair a tots el que, d’una manera o altra, heu ajudat a fer que aquestes festes siguin 
possibles. Sense vosaltres no seria possible

Ara, sortiu al carrer i disfrutau d’aquests dies de festa i esbarjo. Molts d’anys

Biel Vidal Busquets 
Batle de Randa

Divendres, 21 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 19.15 hores. Pintada del cartell a càrrec dels nins i nines 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. Col·loqui i tast de productes elaborats amb figues del Camp d’experimentació de Son Mut 
Nou (Llucmajor) a càrrec de Monserrat Pons i Boscana. Els productes que es podran degustar seran con-
fitures, vi i cervessa. Acte presentat per Antoni Cerdà. Al convent de les monjes. 
Durant l’acte i al mateix convent hi haurà una projecció de fotografies del llibre El Puig de Randa i les 
fonts del seu entorn de Vicenç m. Rosselló i Verger i Josep Sacares Mulet editat per l’Ajuntament d’Algaida 
dins la col·lecció Panoràmica. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida.

Dissabte, 22 d’agost
A les 19.30 hores. Missa i, seguidament a la placeta de l’església, Homenatge als nostres majors.
A les 22.00 hores. Ballada popular. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera.
A les 23.30 hores. Concert DeparRanda amb l’actuació dels grups: IPOP’S, ISLANDERS i SES BUBOTES
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.

Diumenge, 23 d’agost
17:00 hores. 5è. Concurs de “Plats Dolços” a la placeta de l’església. Acte organitzat per l’Associació 
“Joves de Randa” i patrocinat per “Balear de Serveis Suministres i Subcontractes S.L.”. Obert a tothom.
*Tots els participants han de dur el seu plat dolç a les 17:00 hores a la placeta de l’església. 
18:00 hores. Entrega de premis del 5è. Concurs de “Plats Dolços”, i berenada per a tothom, on es 
podran degustar tots el plats participants al concurs.

18.15 hores. 1r Tast d’Herbes Dolces elaborades durant els darreres tallers celebrats per Sant Isidre. 
Obert a tothom.
*Tots els que vulguin participar amb les seves botelles, ho podran fer duguent-les a la placeta de l’església 
a les 18.00 Hores. 
22.00h. Concert de la Banda de Música d’Algaida. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera. 

Dijous, 27 d’agost
A partir de les 19.30 hores. Exposició d’Art i Artesania de l’Associació d’Artesans d’Algaida Pina i 
Randa. A Ca Ses Monges. Exposició de pintura Mallorca Estimada de Dolors Martí. A Ca Ses Monges.
Les exposicions romandran obertes dijous a partir de les 19:30h, divendres i dissabte de 18:00h a 20:00h 
i diumenge d’11:30h a 13:00h i de 18:00h a 20:00h. 
A les 20:00 hores. Tast de vins de la regió de la Mossella, Alemanya/Luxemburg a càrrec de René  
Redlinger i Francesc Ramis. Preu 15€. Inscripcions a viriesling@gmail.com o al 637.895.909. Places limi-
tades. A Ca ses Monges.  

Divendres, 28 d’agost
A les 19.00 hores. Cercaviles amb els capgrossos acompanyats dels xeremiers de Randa. Durant el cer-
caviles es recolliran les ofrenes per a les cucanyes.
A les 21.00 hores. Sopar a la fresca. Sopar popular al carrer de sa Font. 
L’Ajuntament convidarà a gelat. Durant el sopar a la fresca es farà una rifa solidària a benefici de les obres 
de manteniment de l’església de Randa.  

Dissabte, 29 d’agost
A les 18.00 hores. Excursió amb bicicleta a la Pau de Castellitx. En acabar, gelat i ensaïmada per a tots 
els participants a la plaça de l’Hort de Son Romeguera. 
A partir de les 18.30 hores. Mercadet d’Art i Artesania. Mostra i venda de productes fets a Algaida, Pina 
i Randa. Activitat organitzada per l’Associació d’Artesans d’Algaida Pina i Randa. Al carrer de Sa Font.
A les 23.30 hores. Revetla amb l’actuació del grup “Trio Versus” i en acabar, Randa de Gramola. A la 
plaça de l’Hort de Son Romaguera. Acte organitzat per l’Associació “Joves de Randa” amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Algaida. 

Diumenge, 30 d’agost
Alborada pels xeremiers de Randa acompanyats de xeremiers de diversos indrets de Mallorca i els Joves 
de Randa.
A les 11.00 hores. Missa de Festa en honor a sant Isidre i al beat Ramon Llull. Presidirà l’Eucaristia P 
Hippolyte Voka msscc. En sortir, a la placeta de l’església, refresc per a tot el poble. La col·lecta anirà 
destinada a les obres de manteniment de l’església de Randa.
A les 18.00 hores. Carreres de cucanyes, joies i altres jocs i entreteniments per a petits i grans. 
Organitzat pels joves de Randa amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. Al carrer de sa Font.
A les 19.30 hores. Festa de la sabonera. Al carrer de sa Font. 
A les 22.00 hores. Teatre. Adaptació de les obres Es prometatge de Anton Chejon i Esperant el metge 
d’Aina Villalonga Zaydin. A càrrec de la companyia Comediants d’Algaida. A la plaça de l’Hort de Son 
Romeguera.
En acabar. Focs artificials, traca final i fi de festa


