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 Distingides autoritats, distingits premiats, 

benvolguda comunitat educativa (pares, tutors, 

mestres, alumnes, P.A.S., excol·legials), senyores i 

senyors, bona gent. 

En el marc d’esta celebració del XX 

aniversari del nostre centre escolar Fundació Sant 

Vicent Ferrer, fem este acte de lliurament dels 

premis 9 d’Octubre en la seua quarta edició. 

Les circumstàncies de la pandèmia que 

estem patint encara, ens obliguen a fer-lo a l'aire 

lliure, en aquest pati d’esplai per als alumnes. 

La festa dels valencians, a l'inici d’un nou curs escolar, ens brinda l’ocasió d'obrir 

la mirada al voltant nostre i fixar-nos en persones i entitats que, com diu l’objectiu marc del 

curs, sumen per un model de vida fraternal i per cuidar la casa comuna, el medi ambient, 

fent que siguem més veritablement fills de Déu i germans tots. 

Són valors que des del Col·legi tractem de treballar i inculcar seguint la proposta 

que ens fa el Papa Francesc, que formen part del patrimoni dels valencians i que els premiats 

encarnen i duen a terme en el seu dia a dia. 

Així, el jove David Aguilar Amphoux creant pròtesis articulades amb peces de Lego 

(premiat pel curs 6é de Primària), la comandant Julia García Marsilla (premiat pel curs 1r ESO) 

en la seua missió científica a l’Antàrtida, Mans Unides de València en projectes i campanyes 

anuals contra la fam en el món (premiat pel curs 2n ESO), Parc Natural de l'Albufera de 

València protegint i cuidant el medi ambient (premiat pel curs 3r ESO), l’ONCE delegació 

comarcal de Llíria donant atenció als cecs i discapacitats (premiat pel curs 4t ESO). 

Cada curs ha descobert tot l’esforç que estes persones i entitats han fet i ho han 

recollit en un relat de mèrits que ara exposaran. 

Aquesta vesprà, vull expressar el meu agraïment i el de tots, als alumnes i mestres, 

així com als guardonats. A ells, a més, els donem l’enhorabona i el testimoni de la nostra 

admiració. Que en les vostres obres continueu donant glòria a la nostra terra i a Déu, tal com  
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deia Sant Vicent Ferrer, per tal de fer les vides de les persones, els seus entorns, la societat 

i el món un poquet millor. Molt d’ànim i avant. 

Moltes gràcies i enhorabona! 

En José Ignacio Llópez Guasp – Clavari Director    

                           

 

Els Premis 9 d’Octubre 2021 els concedeixen 

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

aquelles persones o entitats pròximes a nosaltres 

que pels seus valors i mèrits al llarg de la seua vida 

o existència mereixen el nostre reconeixement i 

consideració i, per tant, la nostra estima. En 

aquest any són dues persones i tres entitats 

premiades. 

En aquesta quarta edició ens és grat 

anunciar als premiats: 

A David Aguilar Amphoux creador de 

pròtesis articulades amb peces de Lego. Premi dels alumnes de 6é de Primària. 

Entreguen els alumnes. 

- Dolors Bixquert 

- Martina Colomar 

Recull el premi: (al novembre videoconferència, al febrer premis Goya) 

A la Comandant Na Julia Garcia Marsilla, del “Cuartel general de Alta 

Disponibildad” de València i comissionada en “la Base Gabriel de Castilla” a l'Antàrtida. 

Premi dels alumnes del curs 1r d'ESO. 

Entreguen els alumnes: 
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- María Bernal 

- Alfredo Montagud 

Recull el premi: 

La Comandant Na Julia Garcia Marsilla, acompanyada pels seus dos fills i el 

comandant de la Delegació de Defensa de València En Marcos Langreo Alcalde. 

A l'organització catòlica Mans Unides de València pels seus projectes i 

campanyes contra la fam en el món. Premi dels alumnes de 2on d'ESO. 

Entreguen els alumnes. 

- Nathaniel Ferrando 

- David Miranda 

Recull el premi: Na Ana Ruíz Ruíz, delegada de M. U. a València 

acompanyada pel Vicedelegat En Angel Marín. 

Al Parc Natural de l'Albufera de València per representar un alt valor 

ambiental i un patrimoni natural a la Comunitat Valenciana. Premi dels alumnes de 3r 

d'ESO. 

Entreguen els alumnes. 

- Elena Troya 

- Enrique Ciscar 

Recull el premi: el Director General del Medi Natural i Avaluació Ambiental de 

la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, en Benjamí Pérez Rocher. 

A l'organització ONCE pel seu treball i projectes amb les persones cegues i 

amb discapacitat. Premi dels alumnes de 4t d'ESO. 

Entreguen els alumnes. 
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- Nuria Santamaría 

- Marta Clavel 

Recull el premi: la directora de l'agència ONCE de Llíria, na Marta Mínguez Real 

acompanyada per la Consellera territorial ONCE CV, na Rebeca Henche Roig 

Moltes felicitats als premiats i enhorabona! 

   

En Vicente Revert Calabuig - Director Pedagògic 
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  Premi assignat a David Aguilar Amphoux 

creador de pròtesis articulades amb peces de 

Lego: 

Bona vesprada a tots: 

Som els portaveus de la classe de 6é de 

Primària del Col·legi Fundació Sant Vicent Ferrer. 

Hem decidit donar-li el premi 9 d’octubre a 

David Aguilar Amphoux. 

 

David és un xic de 22 anys que va nàixer amb 

una malformació que es diu Síndrome de Poland i consisteix en l'absència del múscul pectoral major en 

un costat del cos, la qual cosa va provocar l'absència del seu avantbraç dret. Entusiasta dels LEGO, es va 

construir un braç amb les seues peces que li permetia accessibilitat i normalitat. 

Aquesta situació li va portar a patir bullying durant la seua etapa escolar. Però en lloc 

d'apagar-se, David va continuar avant lluitant pel seu futur. 

Li volem donar el premi perquè és una persona que confia en si 

mateix, que no es tira arrere al mínim contratemps, no es rendeix mai, 

aconsegueix totes les seues metes, encara que haja d'esforçar-se i treballar de 

valent. Creiem que és una persona amb molta valentia, amb esperit d'esforç, 

amabilitat, generositat, creativitat i ganes de portar els seus somnis a la 

meta. Ha aconseguit arribar tan lluny gràcies a creure en ell. 

Volem que David ens 

servisca com a model i exemple de persona, per a continuar 

lluitant pels nostres somnis i esforçar-nos per aconseguir les 

nostres metes. 

Per tot això, la classe de 6é de primària vol donar 

l'enhorabona i atorgar el premi 9 d’octubre a David 

Aguilar Amphoux. 
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Premi assignat a la Comandant Na Julia Garcia 

Marsilla, del “Cuartel general de Alta Disponibildad” de 

València i comissionada en “la Base Gabriel de Castilla” a 

l'Antàrtida.: 

Bona vesprada. 

Benvinguts als premis 9 d'octubre. 

Els alumnes de 1er de l’ESO hem triat a una dona que 

compleix tots els requisits.  

És una persona molt treballadora i intel·ligent i es mereix aquest 

reconeixement a fi que es valore el que fa i com ha arribat tan lluny, ja 

que és una comandant que col·labora amb una missió científica i fa un 

treball molt important per tots nosaltres. 

Hem elegit a la Comandant Na Julia Garcia Marsilla, del “Cuartel 

General de Alta Disponibilidad” de València i comissionada en la “Base 

Gabriel de Castilla en la Antártida”. 

Una de les raons per les quals també hem triat a aquesta dona amb una tasca tan complicada és 

que és molt difícil arribar on ha arribat ella, és un exemple a seguir.  

Per això el curs d'1 de 

l'ESO hem triat a aquesta 

dona excel·lent. 

Moltes gràcies per tot 

el que fas per tots nosaltres. 

De nou moltes 

gràcies. 
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Premi assignat A l'organització catòlica Mans Unides de 

València pels seus projectes i campanyes contra la fam en el món; 

en la persona de Na Ana Ruíz Ruíz, delegada de M. U. a València 

acompanyada pel Vicedelegat En Angel Marín. 

Bona vesprada a tots: 

Els xiquets i xiquetes de 2on d’ESO  hem concedit enguany el premi 9 d’octubre del Col·legi 

Fundació Sant Vicent Ferrer a l’associació “Manos Unidas” de 

València per la seua col·laboració i ajuda a la gent que ho necessita. 

Manos Unidas, inspirant-se en l’Evangeli i en 

l’ensenyament social de l’església, promou dos línies de treball: 

sensibilització i la cooperació al desenvolupament.  

La sensibilització es centra a donar a conéixer i denunciar 

l’existència de la fam i de la pobresa.  

En la cooperació al desenvolupament reuneixen mitjans 

econòmics dirigits a atendre necessitats. 

Gràcies per recaudar en 2020 més de 42 milions d’euros per tal d’ajudar a més de 2 milions de 

persones en risc d’exclusió social.   

Gràcies, de nou, per dedicar el 82% de les seues recaudacions per a finançar projectes de 

desenvolupament. també per destinar milions 

d’euros a l'alimentació i a la salut de les 

persones més necessitades. 

Per totes aquestes coses volem 

felicitar-vos i us animen a continuar fent 

la vostra important tasca. 

GRÀCIES!!! I 

 SEMPRE GRÀCIES!!! 
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Premi assignat al Parc Natural de l'Albufera de 

València per representar un alt valor ambiental i un 

patrimoni natural a la Comunitat Valenciana, en la persona 

del Director General del Medi Natural i Avaluació Ambiental 

de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en Benjamí 

Pérez Roche: 

Bona vesprada. 

La classe de tercer d'ESO ha volgut reconéixer amb el premi 

9 d'Octubre de 2021 al Parc Natural de l'Albufera i als organismes 

oficials encarregats de la seua protecció; pel seu treball, esforç i 

dedicació que inverteixen diàriament en aquest lloc des de 1986. 

Mantenint la nostra fauna i flora que tant el caracteritza. També perquè 

gràcies a les seues aigües s'ha pogut cultivar grans camps d'arròs. 

És un lloc molt valuós per a la caça, la pesca i l'agricultura, vinculada al cultiu , que són els 

seus usos tradicionals més importants de la zona, a part de ser un dels millors llocs turístics. 

Aquest parc té molts racons a visitar, un d'ells, el Racó de l'Olla. El qual va ser creat com 

una zona de reserva per al refugi d'importants espècies d'ocells aquàtics. 

Per aquests motius hem decidit 

entre tots nosaltres que aquest 

reconeixement ha de ser per al Parc de 

l'Albufera i aquests organismes que 

la defensen i protegeixen. 

Des del Col·legi Fundació 

Sant Vicent Ferrer els volem donar 

l'enhorabona. 

Gràcies per la seua gran 

tasca. 
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Premi assignat a l'organització ONCE pel seu treball i 

projectes amb les persones cegues i amb discapacitat, en la 

persona de la directora de l'agència ONCE de Llíria, na Marta 

Mínguez Real acompanyada per la Consellera territorial ONCE 

CV, na Rebeca Henche Roig: 

Bona vesprada a tota la comunitat educativa: 

Hui és un dia molt especial, ja que celebrem el vinté 

aniversari d’aquesta escola, i per aquest 

motiu volem dedicar un aplaudiment a 

totes aquelles persones gràcies a les quals s’han pogut complir. 

Enguany la pandèmia ens deixa poder celebrar també la quarta 

edició dels premis 9 d’octubre i ,amb aquest motiu ,la classe de 4 d’ESO 

volem donar el premi a una associació que ha ajudat moltes persones que no 

tenen les mateixes condicions que nosaltres, per aquest motiu volem dedicar 

el premi a l'ONCE. 

El treball d’aquesta associació consisteix a millorar la qualitat de 

vida de la gent invident que el necessita. Organització que en l'any 2018 va complir huitanta anys d’una 

gran tasca social al servei de les persones invidents i persones amb diverses discapacitats, amb un objectiu 

molt ambiciós com és millorar la seua autonomia personal. 

Aquesta organització va ser creada 

per tal de cobrir les necessitats que els 

organismes oficials no donaven abast en 

aquella època de dificultats del nostre 

país. 

Des d’ací volem donar les 

gràcies a totes aquelles persones que 

formen part d’aquesta organització, que 

ens han ensenyat a cuidar dels nostres 

companys i que TOTS SOM IGUALS. 

 

Moltes gràcies! 



4ª EDICIÓ PREMIS 9 D’OCTUBRE 
. 

 



4ª EDICIÓ PREMIS 9 D’OCTUBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ª EDICIÓ PREMIS 9 D’OCTUBRE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
SÍGUENOS TAMBIÉN EN 

 

 

 

  
 

 

http://www.colegioimperialsanvicente.es/
https://youtu.be/1Oia_TOIHFg
https://youtu.be/V5GasVc1rxM

