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Senyor Alcalde N’Enrique Santafosta Giner, Senyora
Regidora Delegada d'Educació Na Carla Sierra Gimeno, Don
Francisco J. Vañó Asensio, Subdelegat Episcopal d’Ensenyament
i Pastoral Educativa, Senyors i Senyores premiats, Alumnes del
Col·legi (6EP-4ESO)
Senyores i senyors
Bona gent
Bona vesprada benvinguts:
Ens reunim per a aquest acte escolar de lliurament dels
premis que per segon any els alumnes dels diferents cursos del Col·legi otorguen a diferents
persones i entitats del nostre entorn en reconeixement als valors que encarnen, els quals són
importants per al creixement personal i la convivència.
Enguany no hem pogut entregar-los en la data prevista, més pròxima al 9 d'octubre,
dia de la Comunitat Valenciana, dia dels valencians, a causa del desgraciat i trista defunció
del president de la nostra Fundació, Don Juan Miguel Díaz Rodelas, a qui tant li agradava que
els nostres col·legials tingueren aquesta sensibilitat per a descobrir en l'entorn més pròxim
als vertaders herois del dia a dia. Des d'ací el nostre record agraït a Don Juan Miguel.
La referència al 9 d'octubre, dona raó dels valors d'una terra i de les gents que
l'habiten, en aquest cas la Valenciana i els valencians...
En l'àmbit escolar estem per a aprendre. I aquesta vesprada volem aprendre tots, i
molt del que encarnen les persones i institucions en les quals s'han fixat els nostres alumnes.
Vostés són font d'inspiració per a atendre i resoldre: en vostés, ells han vist el servei, la
disponibilitat, el sacrifici i l'esforç, la constància, el respecte, la solidaritat, l'amor fratern i
la fe; la professionalitat i el gust pel treball ben fet, i el desig de transformar i millorar les
condicions en què troben les persones.
No és una tasca senzilla ni molt menys còmoda, però és sí una tasca necessària i que
dignifica tant al que la rep com al qual l'ofereix.
Per això aquesta vesprada volem agrair-los quant fan i aprendre de tots vostés perquè
les nostres vides, els nostres entorns, la nostra societat i el nostre món siguen una mica millor.
Molt d'ànim i moltes gràcies.
En José Ignacio Llópez Guasp – Clavari Director
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Els cinc Premis 9 d’Octubre 2019 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 segona edició ens és grat anunciar als
premiats:
L’UME, en la persona del Sotstinent Senyor En Juan Francisco Malagón Tirado,
acompanyat pels Cap 1er En Vicente Palmero Torres i el Cap En Gabriel Cano Ferrer .
Premi dels alumnes de 6é de Primària.
Residència d'ancians Filles de la Caritat de Sant Antoni de Benaixeve, en la
persona del Il·lustríssim Senyor En José Mª Taberner , president del Patronat, i Sor Teresa
Echevarría Iturralde, Germana Servidora de les Filles de la Caritat . Premi dels alumnes
del curs 1er d'ESO.
El Doctor En Pedro Cavadas Rodríguez, cirurgià plàstic reconstructor, en la
persona de la seua filla Xiao Cavadas Martínez-Carbonell. Premi dels alumnes de 2on
d'ESO.
AFAV, Associació Familiars Alzheimer València, en la persona de N’Ana Maria Ruiz
Cano, la seua presidenta. Premi dels alumnes de 3er d'ESO.
N´Iñaki Zubizarreta Tellería, ex-jugador de bàsquet. Premi del alumnes de 4t
d’ESO .
Moltes felicitats als premiats i enhorabona!
En Vicente Revert Calabuig - Director Pedagògic
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Premi assignat a L’UME, en la persona del
Sotstinent Senyor En Juan Francisco Malagón Tirado:
Bon dia a tots i a totes, és per a nosaltres una alegria
estar ací compartint en tots vosaltres un dia tan especial per a la
nostra institució: Els premis 9 d’octubre. La meua companya i jo, Miquel, parlarem en representació
de la nostra classe. La classe de sisé de Primària del nostre estimat col·legi.
Aquest dia, aquest premi, aquesta distinció, pot ser sinònim de reconeixement a la bondat,
a la qualitat humana. És per aquest motiu que hem estat reflexionant molt i finalment hem decidit
fer entrega del premi a L’U.M.E. Unitat Militar d’Emergències.
Això vol dir que:
Si hi ha risc alt d’incendi, allí esteu vosaltres per a servir.
Si hi ha risc d’inundacions, allí esteu vosaltres per a servir.
Per a qualsevol emergència, allí esteu vosaltres per a servir.
Sense cap dubte, vau nàixer per a servir.
Nosaltres considerem que l’esperit de servei, pot ser de les coses més importants i de les
qualitats més distingides que pot tindre una persona o organització. I vosaltres sou exemple i
evidència clara d’aquesta, per tant, un exemple i orgull per a la nostra societat.
Fa uns dies vau rebre altra distinció de la Generalitat per la vostra resposta a l’emergència
causada per la DANA.
Gràcies pel vostre
servei, dedicació i treball.
Felicitats per aquests catorze
anys

i

enhorabona

per

aquest premi que nosaltres
vos fem entrega amb molt de
gust.
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Premi assignat a la Residència d'ancians Filles
de la Caritat de Sant Antoni de Benaixeve, en la persona
del Il·lustríssim Senyor En José Mª Taberner , president
del Patronat, i Sor Teresa Echevarría Iturralde, Germana
Servidora de les Filles de la Caritat:
Hui la classe de 1r de l'ESO vol entregar aquest gran
premi a la Residència de Majors Sant Antoni de Benaixeve de les Filles de la Caritat. Ha sigut
elegida majoritàriament per la nostra classe.

Volem agrair-les la gran labor que fan pels majors,

per donar-los llar, menjar, servei i especialment ... Amor.
Volem agrair a tots els empleats com per exemple metges, fisioterapeutes, psicòlegs o
treballadors socials, així com especialment a les Filles de la Caritat, agrair-los pel seu esforç a cuidar
a la gent que volem i alegrar els dies de totes les persones que es troben en la residència, es mereixen
aquest premi perquè ajuden la gent que no tenen temps de cuidar a la seua família i els cuiden com
si foren la seua pròpia.
Gràcies a tots els seus serveis generals, metge-geriàtrics, psicosocials, socioculturals,
espirituals i etc…
Per tot això aquesta Residència ens ha servit d’exemple perquè mai a abandonat el seu
treball per molt difícil que fora.
Per totes aquestes raons i
moltes més el premi 9 d'octubre de
part de 1r d'ESO és per a la
residència de les Filles de la Caritat
de Sant Antoni de Benaixeve.
AMB MOLTA ESTIMA
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Premi assignat al Doctor En Pedro
Cavadas

Rodríguez,

cirurgià

plàstic

reconstructor, en la persona de la seua filla Xiao
Cavadas Martínez-Carbonell :
La classe de 2on de l'ESO ens vam reunir per a decidir
qui era el mereixedor d’aquest premi enguany per la
nostra part. Després de parlar-ho i meditar-ho hem decidit que per a nosaltres no hi ha cap persona
millor que un home que ha canviat la vida de molta gent, fent miracles quirúrgics que a més són
molt arriscats i innovadors.
Ell és el Doctor Pedro Cavadas, qui ens ha ensenyat que lluitar pel que creus que és possible.
Per exemple, el doctor Cavadas ha tornat l’esperança a un xiquet que desgraciadament no podia
caminar, i no només a ell, moltíssimes persones agraeixen el treball que està fent per ells i com, amb
la seua ajuda, poden tornar a viure una vida normal.
A més a les seues vacances viatja fins a Àfrica on treballa catorze hores diàries sense cobrar
res, per a la gent que no s’ho pot permetre. Cal mencionar que aquest viatge el realitza sense ànim de
lucre amb la seua ONG.
És per això que la nostra classe vol agrair-li la seua tasca amb aquest premi 9 d’Octubre.
Amb aquest premi el col·legi premia eixe tipus de valors, premia a les persones desinteressades,
treballadores i altruistes.
La

finalitat

d’aquest centre educatiu no
només és formar persones
amb tots aquests valors, sinó
fer que siga possible que el
futur dels seus alumnes siga
tan brillant com el del doctor
Pedro Cavadas, el nostre
model a imitar.
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Premi

assignat

a

AFAV, Associació

Familiars Alzheimer València, en la persona de
N’Ana Maria Ruiz Cano, la seua presidenta:
Bona vesprada!
El curs de 3r de l'ESO ha decidit donar el seu
premi

9

d'octubre

a

la

Fundació

AFAV.

AFAV és una associació que ajuda a les famílies moral, socialment i psicològicament a través dels
seus programes i serveis, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del malalt que pateix
d'alzheimer i de la família, per açò creiem que són mereixedors d'aquest gran premi del 9 d’Octubre.
Les persones que pateixen aquesta malaltia són les que el seu cervell no funciona
correctament i comencen a oblidar els hàbits del dia a dia. L'Alzheimer comença lentament. Primer
afecta les parts del cervell que controlen el pensament, la memòria i el llenguatge. Les persones amb
el mal poden tindre dificultats per a recordar coses que van ocórrer en forma recent o els noms de
persones que coneixen.
La classe de tercer d´ESO creiem que també cal donar aquest premi per a donar-los a
conéixer, ja que ofereix serveis anualment a més de 8.000 persones que pateixen aquesta malaltia i
necessiten el nostre suport.
També volem provocar en la gent curiositat, ja que no se li dóna la importància que deuria
i tots podríem aportar el nostre gra de forment.
Des de fora la gent
ho veu com un problema alié,
però mai se'ns passa pel cap
que qualsevol dia ens pot
passar a nosaltres o a algú del
nostre entorn,

Com t'asseuria que en la teua
situació no tingueres cap
tipus de suport? Pensa-ho,
necessiten l'ajuda de tots.
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Premi assignat a N´Iñaki Zubizarreta
Tellería, ex-jugador de bàsquet:
Bona vesprada a tots i a totes. Com a portaveu
de la classe de 4t de l’ESO, volem felicitar per endavant
els premiats d'aquesta segona edició dels premis "9
d'octubre". Aquest reconeixement, no és com qualsevol,
és una manera de donar gràcies a aquelles persones que
han donat un trosset del seu cor als altres.
Però nosaltres volem parlar especialment d'algú en concret, Iñaki Zubizarreta. Com a
majors del col·le sabem que el bullying és un dels grans problemes actualment en la vida dels xiquets.
Coneixem perfectament el difícil que és superar aquesta situació perquè molts de nosaltres hem arribat
a estar en la pell de: víctima, assetjador o observador.
Iñaki, encara ens recordem d'aquella xarrada tan emotiva que ens vas donar fa dos anys.
Ens vas ajudar a comprendre que no hem de tolerar mai aquesta classe de comportaments, hem
d'estimar-nos a nosaltres mateixos per a poder ajudar als altres. Sobretot, alçar la veu contra l'injust
i no romandre callats.
Pensem que eres llum, la teua sinceritat ens ha aplegat a l'ànima. Estem cansats de
discursos, necessitem sentiments i històries reals. En tu associem la transparència, la passió i el
coratge.
Que bonic és saber que la teua història està
canviant vides! Has demostrat ser una persona molt valenta,
que ha arribat al més baix i ha aconseguit ressorgir més fort.
Gràcies per dedicar el teu temps, formant part d'una ONG
que a poc a poc s'està fent més gran. Aquesta promou valors
com l'esforç, companyonia i superació personal a través de
l'esport,

en

aquest

cas

el

bàsquet.

Sens dubte eres un referent per a tots. T'animem a continuar
lluitant contra l'assetjament escolar.
Per això i moltes coses més, volem fer-te
lliurament d'aquest premi.
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Camino Vereda s/n.
Teléfono 96 135 20 60
Teléfono de secretaría 674 164 057
46184 SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (Valencia)
E-mail: escuela@colegioimperialsanvicente.es

www.colegioimperialsanvicente.es
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