PRESENTACIÓ JORNADES “EL NIÑO FELIZ”
dijous, 5 de febrer de 2015
Sr Alcalde Vicente Casanova, sr. Jorge Mallol, director
General de CA, sr. Francisco García Bacete, director del
Máster d’Intervenció i Mediació Familiar de la UJI, sr
Inspector Vicent Doménech i sra inspectora Susana
Sorribes, Regidora d'Educació Maria Tormo que ha
continuat l'obra de Luis Martínez, autoritats, membres
de les Institucions i dels diferents partits polítics,
professorat de la Universitat Jaume I i professionals que
tan generosament ens oferiu la vostra saviesa en
aquestes Jornades,
Professionals i Famílies de la Caixa dels Colors, amigues
i amics,
Benvinguts a la celebració dels 10 anys de Caixa dels
Colors!
Moltes gràcies per la vostra presència i enhorabona per
haver aconseguit entre tots que la Caixa dels Colors haja
arribat fins ací.
Algunes de les persones que esteu ací coneixeu molt bé
la Caixa dels Colors.
Sabeu que varem dur la llavor de Barcelona, la varem
sembrar gràcies a CaixAlmassora i regada de seguida
per l'Ajuntament, abonada per la Diputació, cuidada per
les professionals Ana Torner Nácher, Belén Pascual Font,
Joana Armero Mañanós, Victoria Peris Fabra i Ana

Martínez Molina, alimentada per centenars de famílies i
sostinguda sempre per CaixAlmassora, s'ha convertit en
un arbre sòlid i segur.
Preten reforçar el rol de la família com a primera
educadora perquè la familia és el lloc privil·legiat on els
infants aprenen els principis i els valors que guiaran la
seua vida.
Hem fet l'estudi genealògic i este gran arbre té germans
a Barcelona, té cosins a Anglaterra i parents a altres
paisos del Nord d'Europa, però és únic a la Comunitat
Valenciana.
Ens conten les famílies que l'arbre de la Caixa dels
Colors té propietats molt especials, que fa forta i
protegís a tota persona que se li arrima.
El dissabte ens ho explicaran.
I el professorat de la UJI i els especialistes que no paren
d'estudiar ens han explicat el perqué d'eixes propietats.
Durant les Jornades ho anirem descobrint.
I, si al cap d’estos 3 dies de Jornades, desitjeu conéixernos millor, ens podeu visitar ací personalment o
virtualment a la pàgina web i si desitgeu cooperar, ara
que som també una ENTITAT DE VOLUTARIAT, vos
podeu inscriure en la web, com a voluntaris.
Ara vos parlarà el sr García Bacete, el director General
Jorge Mallol Agut i el sr. Alcalde. La vicepresidenta de
Diputació Esther Pallardó no podrà assistir.

Al final d’aquesta presentació, després del sr. Alcalde,
vos hem preparat una sorpresa. Una de les mares de la
Caixa dels Colors té una habilitat molt especial: sap fer
música amb la seua guitarra d’una forma meravellosa
internacionalment reconeguda.
És Ana Archilés, està ací i la podrem escoltar.

