
Organitza:

Regidoria de la Tercera Edat
Ajuntament de Borriol

Associació de Jubilats i 
Pensionistes

Sant Bartomeu de Borriol

XVII 
Setmana 

Cultural 
de la 

Tercera 
Edat

Lola 
Portolés

Rosa 
Amela

M. Carmen 
Pérez

Isabel  
Romero

Carmen 
Portolés

Tere 
Parrilla

Pilar 
Ferrando

Cort d’honor de la 
tercera edat 2017

Dames

Reina

Junta Directiva de l’Associació de  
Jubilats i Pensionistes

Sant Bartomeu de Borriol

del 15 al 23 de juliol de 2017



Dissabte, 15 de juliol 

18:00 | Cercavila de la Unió Musical Lira 
Borriolenca. Eixida des de l’Ajuntament per 
a anar a recollir a la reina i a la cort d’honor. 
19:00 | Imposició de bandes a la reina 
i la seua cort d’honor al saló d’actes de 
l’Ajuntament. Acte presentat per Héctor 
Ramos Portolés.
A continuació, inaguració de l’exposició 
de pintura i, tot seguit, s’oferirà per als 
assistents un vi d’honor a la Llar del Jubilat. 
22:00 | Ball amenitzat per  Miguel Ángel  a 
la plaça L’Hereu en honor a la reina i la seua 
cort.

Diumenge, 16 de juliol

21:00 | Sopar de cabasset.
22:00 | Ball amenitzat per Daniela a la plaça 
de l’Hereu.

Dilluns, 17 de juliol

11:00 | Esmorzar per als usuaris de la 
Unitat de Respir Familiar. 
11:30 | Jornada de portes obertes per 
als familiars dels usuaris de la Unitat 
de Respir Familiar amb una exposició 
dels treballs realitzats. A continuació 
Variettes Geriatrik-Art amb l’espectacle 
‘Perfectament Imperfecte’ a càrrec dels  
iaios i iaies de la Residència i Centre de 
Dia Municipal de persones majors depents 
d’Almassora (RiCDMpmd’A).
17:00 a 20:00 | Primera jornada del XVII 
Concurs de jocs de taula, a la Llar del 
Jubilat.
21:00 | Sopar de cabasset.

Dimarts, 18 de juliol

17:00 a 20:00 | Segona jornada del XVII 
Concurs de jocs de taula, a la Llar del 
Jubilat.
21:00 | Sopar de cabasset.

Dimecres, 19 de juliol

11:00 | Esmorzar per als usuaris de la Unitat 
de Respir Familiar.  A continuació, Taller 
de teràpia canina a càrrec  d’Elisenda Mir, 
técnic de terapia asistida amb gossos.
17:00 a 20:00 | Tercera jornada del XVII 
Concurs de jocs de taula, a la Llar del 
Jubilat.
21:00 | Sopar de cabasset.
22:00 | Ball amenitzat per Ismael.

Dijous,  20 de juliol

9:00 |  Excursió a l’ermita de Sant Vicent 
amb eixida des de la Llar del Jubilat. En 
arribar, hi haurà esmorzar de cabasset. 
L’Associació de Jubilats Sant Bartomeu 
lliurarà un xicotet obsequi als participants.
18:00 | Berenar de germanor.  Tot seguit   
karaoke a càrrec de l’Associació de Jubilats 
Sant Bartomeu.
21:00 | Sopar de cabasset.

Divendres, 21 de juliol

20:30 | Sopar de cabasset.
21:30 | Teatre a la plaça de l’Hereu a càrrec 
de la companyia El Baladre amb l’obra ‘El 
sàtir de Morella’.

Dissabte, 22 de juliol

21:00 | Lliurament de trofeus del XVII 
Concurs de jocs de taula. A continuació, 
sopar de germanor  i, en acabar, ball 
amenitzat per Ana Ortiz  a la plaça de l’Hereu.   
NOTA: Per poder participar al sopar caldrà 
apuntar-se abans del 19 de juliol a la Llar 
del Jubilat i pagar un euro per reservar 
plaça al sopar. La mateixa nit es farà una 
rifa entre els participants al sopar.

Diumenge, 23 de juliol

12:00 | Missa en honor als patrons de la 
Tercera Edat, santa Anna i sant Joaquim. 
Tot seguit, vi d’honor oferit per l’Associació 
de Jubilats Sant Bartomeu, a la Llar del 
Jubilat. 
21:00 | Sopar de cabasset.
22:00 | Ball amenitzat per Ana Ortiz a la 
plaça de l’Hereu.
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