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Informació
MESURES GENERALS I DE SEGURETAT DURANT LES FESTES: 

• S’han de respectar en tot moment les mesures sanitàries vigents.
• La gent major o les persones amb mobilitat reduïda tenen prioritat a l’entrada.
• Manteniu una bona higiene de mans, evitau tocar superfícies i rentau-vos les mans abans i després 

d’assistir a un acte.
• L’ús de la mascareta és obligatòria, tant a interiors com a exteriors.
• Manteniu la distància de seguretat (1.5 metres) amb la gent amb qui no conviviu.
• Si teniu qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19, quedau a ca vostra.
• Tots els actes tendran limitada la cabuda.
• Evitau les aglomeracions.
• Respectau la distribució de les taules i cadires dels bars de Plaça.
• Els assistents als actes han de seure a les cadires que estaran col·locades pels serveis municipals. Està 

totalment prohibit moure cadires sense el consentiment dels organitzadors així com també estarà 
prohibit estar dret als actes.

• Als actes infantils, cada infant major de 6 anys, ha de dur la seva pròpia mascareta.
• Als actes infantils, cada infant o grup d’infants convivents haurà de comptar amb un adult que es 

responsabilitzi de la seva seguretat.
• Arribau a l’acte amb antelació per evitar aglomeracions.
• L’Ajuntament d’Algaida podrà variar o canviar les mesures de seguretat atenent a les indicacions de les 

autoritats sanitàries.
• L’Ajuntament podrà denegar l’entrada a qualsevol persona que es negui a seguir les mesures de seguretat 

prescrites.
• Cada persona assumeix la responsabilitat de complir amb aquestes mesures. És responsabilitat i obligació 

de tothom respectar totes les mesures de seguretat i higiene.
• Tots els actes poden patir canvis de darrera hora.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I COMPRENSIÓ.

Salutació del Batle
Benvolgudes randines,
Benvolguts randins,

Com a batle, i en nom de la tota la Corporació Municipal, vull desitjar-vos unes bones Festes d’Estiu 2021. 
Enguany, almanco, podrem gaudir d’unes festes diferents obligats per la situació actual, no com l’any passat 
que la pandèmia no ens va permetre fer cap acte. És per tot això que ens toca viure-les d’una manera diferent: 
amb limitació d’horaris i amb mesures de seguretat; que ens marcaran els actes que, amb molta il·lusió, hem 
preparat per poder gaudir tots plegats d’unes diades plenes d’alegria i de seny des de la responsabilitat i la 
prevenció.

I és des d’aquesta responsabilitat que vos convit a viure les festes, a riure-les, a fruir-les acompanyats dels qui 
més estimam. Vos convit, també, a ser optimistes, a pensar en positiu i a desitjar que aquest sigui el darrer 
estiu que sigui diferent, que aquest sigui el darrer marcat per la pandèmia.

Per acabar, un any més vull donar les gràcies als joves de Randa, a la confraria Ramon Llull i a totes les per-
sones que de forma individual s’impliquen i participen activament perquè tots plegats puguem gaudir de les 
festes d’estiu de Randa. Un agraïment també per a tot el personal de Protecció Civil, dels cossos i forces de 
seguretat i dels serveis municipals, que fan que visquem amb més tranquil·litat aquests dies de festa acom-
panyats dels veïns, de la família, dels amics.

Molt bones festes! 

Jaume Lliteres Ballester. Batle de Randa

Dissabte, 21 d’agost               
19.00 h. Missa i homenatge als nostres majors. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A l’església de 
Randa.

22.00 h. Concert de la Banda de Música d’Algaida. Música pop dels anys 80. Organitzat per l’Associació de 
la Banda de Música amb la col·laboració de l’Ajuntament. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera.

Diumenge, 22 d’agost
17.00 h. Jocs infantils a la plaça de l’Hort de Son Romeguera. Veniu-hi fresquets, que pot ser que plogui!

Dijous, 26 d’agost 
20.00 h. Conferència Francesc Solivelles i Verdera, un oblidat músic randí. (Randa, 1840- Ciutat de 
Mallorca, 1914) a càrrec de Joan Círia i Maimó, pianista i investigador. Treball que va ser guardonat amb la 
Rosa d’Or de la Pau als Premis Castellitx 2020 en la modalitat d’Investigació. Acte organitzat per la Confraria 
del Beat Ramon Llull i l’Ajuntament d’Algaida. A l’església de Randa.  

Divendres, 27 d’agost 
19.00 h. Inici de festes amb els Xeremiers de Randa. 

21:30 h. Ballada popular amb l’actuació de Aires de Montesion. Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida. A la 
plaça de l’Hort de Son Romeguera.

Dissabte, 28 d’agost 
De les 18.00 fins a les 20.00 h. Projecte artístic “treballadores”; instal·lació col·lectiva Organitzat per 
l’Ajuntament d’Algaida. A sa Font.

22.00 h. Música a la fresca. Acte organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera.

Diumenge, 29 d’agost
9.00 h. Alborada pels Xeremiers de Randa. 

11.00 h. Missa de festa.

22.00 h. Teatre. La companyia Comediants d’Algaida interpretarà els sainets: “Es prometatge” d’Anton Chejov, 
“Esperant es metge” d’Aina Villalonga i el monòleg: “Històries de la Pura Mili” de Tomàs Bosch. Acte organitzat 
per l’Ajuntament d’Algaida. A la plaça de l’Hort de Son Romeguera.

A continuació, castell de focs artificials a càrrec de pirotècnia Jordà de Lloret.


