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En la vesprada del dia següent al Nou 

d’Octubre ens reunim en l’església del Col·legi per 

“Donar-li glòria a Déu”, com ens diu Sant Vicent 

Ferrer. 

Benvinguts tots, Sr. Alcalde i Regidora 

d’educació, director i caps d’estudis, gerent, mestres, 

professors i tutors, alumnes de 6é de Primària a 4t de 

ESO, persones i entitats premiades, familiars i 

coneguts, bona gent! 

El Nou d’Octubre, és el dia dels valencians. Una data que fa referència a la nostra 

terra, als nostres valors, costums, tradicions,... a la nostra cultura i manera de viure. Per 

això, hem volgut enguany singularitzar-la en esta activitat escolar i donar uns premis. Els 

alumnes, aconsellats pels seus mestres, han triat entre les persones i entitats de San 

Antonio de Benagéber, aquelles que han considerat que reflectien millor el valors de la 

nostra terra i del nostre Col·legi, sobre tot, fixant-se en les coses bones que aporten a la 

convivència i al bé comú de la localitat. Així han tingut que obrir els ulls i descobrir al seu 

voltat quant de bé se està fent a l’àmbit de la cura de les criatures, de l’artesania, del 

benestar dels majors, del treball ben fet i de la religió. 

Descobrir el que ells estan portant avant en el seu compromís, és un repte per als 

hòmens i dones del futur, els actuals alumnes, que esteu formant-vos encara per a assumir 

eixes tasques en solvència i fer millor la nostra Comunitat Valenciana i el nostre món. 

Que este exercici, ens ajude a tots a traure el millor de nostraltres i fer-lo servir 

als demés, com ho va fer sant Vicent: molt d’ànim i avant.  

Moltes gràcies i enhorabona!   

10 d’Octubre 2018             

  En José Ignacio Llópez Guasp – Clavari Director    
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Els cinc Premis 9 d’Octubre 2018 els concedeixen, 

els alumnes de 6é de Primària a 4t de l'ESO, a aquelles 

persones o entitats properes a nosaltres que, pels seus 

valors i mèrits al llarg de la seua vida o existència, 

mereixen el nostre reconeixement i consideració. Són els 

propis alumnes els qui detecten i trien aquells valors que 

han de rebre la nostra consideració, representats en 

persones o entitats que mereixen la nostra estima. 

En aquesta primera edició ens és grat anunciar als premiats: 

 

Na María Navarro Gimenez, delegada en València de la protectora de Llebrers, 

“Galgos 112”. Premi dels alumnes de 6é de Primària. 

 

Na Rosario Cabrera Siles, del Forn Sant Antoni. Premi dels alumnes del curs 1er 

d'ESO. 

 

El Centre Residencial de Majors SAVIA, en la persona de la seua Psicòlega Na 

Teresa Sanz. Premi dels alumnes de 2on d'ESO. 

 

Na Vicenta Vicedo Belda, Administrativa del Col·legi Fundació Sant Vicent 

Ferrer. Premi dels alumnes de 3er d'ESO. 

 

N´ Alberto Caballer Caballer, Cura Retor de Sant Antoni de Benaixever. 

 

Moltes felicitats als premiats i enhorabona! 

  4 d'Octubre 2018 

En Vicente Revert Calabuig - Director Pedagògic 
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Premi assignat a Na María Navarro Giménez: 

La classe de sisé de primària, en aquesta primera 

edició dels premis 9 d'octubre, ha decidit atorgar aquest 

premi a Na María Navarro per aquestes raons: 

- utilitza el seu temps als animals 

- els dóna llar i menjar i també, si fa falta, els cura 

- els busca família 

- els recull del carrer i els porta a la seua casa 

- va fundar una ONG amb més persones anomenada “Galgos 112” 

- no els ven, sino que els dóna a persones que cuidaran d'ells 

- els dóna molt amor 

- actualment té set llebrers a la seua casa 

- porta aproximadament dotze anys amb el treball 

- té roba, tasses… els diners de les quals va destinat als gossos 

- a part de cuidar als animals, és molt bona persona 

Per tot això pensem que María mereix aquest premi. 
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Premi assignat a Na Rosario Cabrera Siles:

Hui la classe de 1er d’ESO està ací per agrair-li a 

una persona que s’esforça molt en el seu treball.  

Ha siguda elegida gràcies als vots rebuts per part 

de la gran majoria de la classe.  

Pensem que ha fet molt pel nostre col·legi . 

Una vegada a l’any obrix les portes de sa casa de bat a bat per a que 40 adolescents aprenguen 

a fer mones gratuïtament.  

Tot això i moltes coses més que fan que siga una persona bondadosa, alegra, simpàtica, 

desinteresada, solidària… tot el que vol premiar el col·legi en aquesta ocasió.  

En fi un gran eixample per a nosaltres. 

El seu amor per la seua feina es veu quan tu entres al seu forn, la manera en què tracta als 

clients amb eixe somriure fan que quedes enxisat per la seua gran exposició de excelents productes 

artesanals que ens indica que fica un tros de cor en cada un d’ells.  

Per totes eixes coses el premi d’aquest any de 1er d’ESO com podeu imaginar-vos és per a 

Na Rosario Cabrera Siles del forn de Sant Antoni de Benaixever. 

Enhorabona! I Moltes Gràcies. 
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Premi assignat al Centre Residencial de 

Majors SAVIA, en la persona de la seua 

Psicòlega Na Teresa Sanz: 

Huí la classe de segon d’ESO volem donar-li el 

premi del nou d’Octubre al centre residencial de majors 

Savia de Sant Antoni de Benaixever per la seua dedicació 

als més grans del nostre poble. 

Des d’ací volem agrair a tots els empleats, voluntaris i direcció que estan tots els dies cuidant 

i traguent un somriure . 

Sabem que la vostra tasca és molt complicada i ocasiona moments d´alegries i moments 

tristos. Que el dia a dia i el vostre esforç és importantíssim per a les persones que cuideu. Sou un 

eixample per a nosaltres, xiques i xiquetes , que estudiem prop del vostre centre en l’escola. Sou una 

part necessària i imprescindible pel nostre poble. Volem fer-vos arribar la nostra valoració i estima a 

tots els que treballeu allí. 

Entreguem aquest premi a Na Teresa Sanz. 

Moltes gràcies i faça participe totes les persones que treballen pel benestar dels nostres avis 

la nostra estima i aprenentatge del gran servei que feu. 

UNA SALUTACIÓ DE LA CLASSE DE SEGON 
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Premi assignat a Na Vicenta Vicedo Belda:

La classe de 3er d ‘E.S.O es va reunir per a decidir 

qui era la persona mereixedora del seu “premi 9 d’Octubre”. 

Després d’una votació, finalment hem triat a un gran ser 

humà.  

Ella és un eixample a seguir per a tot el col·legi, és 

una dona atenta, comprensiva, pacient i perseverant. No 

vam tindre molts dubtes al triar qui havia de rebre aquest premi, ja que és una persona que encaixa 

en el perfil del model a imitar per tots nosaltres.  

Cada día lluita per fer el seu treball tan bé com siga possible. Sempre està ahí quan ho 

necessitem: per als alumnes de primària, de la E.S.O, pares, professors, tutors o qualsevol que necessite 

algo, ella és única, sempre la trobem. Vicenta, volem que sàpigues que sempre ens havem sentit 

cuidats per tu.  

Al entrar al col·legi totes els dies i vore-t amb la teua energia i alegria ens resulta molt 

motivador, sempre pendent de tot, carregada de molta responsabilitat i de vegades de aguantar les 

nostres barrabassades que no és gens fàcil. Gràcies en nom de tots els alumnes. Sabem que esta ha 

sigut la teua casa i es nota en tot el que fas. En l’amor que fiques en cada acció, es nota que t´agrada 

i vols el col·legi, perque el duus en el teu cor des de ben xicoteta, per aixó volem donar-te aquest premi. 

Però no es un premi de punt i 

final, és de continuació en la 

teua tasca i et desitgem que ho 

pugues fer moltíssims anys 

més.  

Moltes gràcies.  

T’estimem molt. 
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Premi assignat a N’Alberto Caballer Caballer:

Bona vesprada a totes i a tots els que hui 

assisteixen. La classe de quart d’ESO vol especialment 

donar gràcies als premiats i a totes les persones que s’han 

esforçat per a que açò es puga fer realitat, també per donar-

nos un poc més del vostre temps. Hi ha moltes persones que 

són bones, però aquest premi no significa ser bo, sinó 

extraordinari. Gent que estima el que fa i viu per a això, entregant-se totalment a la seua tasca. En 

aquest col·legi els professors amb la seua bona voluntat pretenen que siguen persones cultivades tant 

culturalment (a nivell acadèmic com personal) educant-nos en valors que ens servisquen per al dia 

de demà, per a no ser només bones persones, sino extraordinàries persones com he dit abans i com diu 

l’objectiu Marc d’aquest any “Donar glòria a Déu”. 

La classe de quart ha decidit que Don Alberto el retor de l'església del poble és el mereixedor i 

guanyador del premi. Pensem que és eixa classe de persona que desinteressadament vol ajudar-te en 

els teus problemes, que sempre intenta traure el seu millor somriure per a fer-te copartícip d’ell, que es 

preocupa per la nostra educació sense ser professor. 

Aquell tipus de persona que al moment de conèixer-la ja vol ajudar-te al fet que sàpies traure 

la millor versió de tu mateix. També volem entregar-li aquest premi pels seus anys de dedicació, i 

servei a l'església no solament donant un missatge cristià que arriba a tots sinó professant amor 

vertader, per als que hem acudit a eucaristies amb ell, no ens podem oblidar, sempre duen un gran 

missatge. L'amor que des del seu cor 

naix cap a aquest col·legi és 

incommensurable per això i milions 

de motius més que serien difícils 

d'explicar amb només paraules. 

Gràcies per la labor que fas en 

la nostra vida i rep aquest premi tan 

merescut. 
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