
 
 
 
 

Camí d’un Somni 2013  
 

 
 

Nom: CARLA GÓMEZ I CAMPOS 
Edat: 12 
Comissió: SARAGOSSA-PARC CENTRAL 
Col·legi.  Sant Pasqual 
Aficions: Mai pare. Cante albaes, jotes, estic aprenent a tocar la guitarra (al grup 
Llaudaros de Torrent), però també m’agrada jugar amb el meu germà , vore la tele i anar 
a Mestalla(el meu pare i jo tenim el passe) 
Família fallera: el meu pare va ser president, el meu tio ho és i ma mare és fallera. 
Anys de fallera: des de que vaig nàixer. 
Acte preferit: Crida, l’ofrena i la cremà. 
Un color: taronja 
Un olor: Rosa i polvora (em recorda a les falles, de xicoteta quan sentia una traca li 
deia a mon pare que si estaven en falles) 
Un lloc: Aldeaquemada (Jaen) i el Parc Natural de la Cimbarra. 
Un llibre: Geronimo Stilton  
Una cançó/artista: Hasta la Madrugada, de Charly Rodríguez. 
Una peli: Viatge al centr de la terra. 
Un somni: ser FMIT i metgessa. 
 
- Cóm és la teua comissió? Quins actes organitzeu? És una falla molt festera, destaca 
en ornats de carrer., playbacks i en els concursos de presentacions. Jo sempre que puc 
ajude a l’ornat de carrer, perquè mon pare és l’encarregat. 

-   Defineix  la teua família. El meu pare és molt faller i natural. La meua mare és 
calladeta, de vegades i tinc un germà de 3 anys que és un bitxo i molt faller. Ja se sap 
l’himne i tot. 

-   Si tingueres una vareta màgica, què canviaries de les falles? Les presentacions. 
Perquè pense que se fan massa llargues i cada vegada se li lleva protagonisme a la 
Fallera Major. Quan arriba el moment culminant, el del mantenidor, ja no queda ningú a 
la sala.  

-   Quina és la funció de la Cort y de la FMIT? Saber estar, ser obertes que li agrade 
vestir-se de falleres i complir amb tots els actes, junt amb les autoritats. 

-   Com creus que seran les falles del futur? Ara canvia tot, pense que seran sense 
banda i sense pintes. Cada vegada serà més i més festa i menys tradició, cosa que no 
m’agrada, perquè son una amant de les nostres tradicions. Soc rara. 

- Definix a cadascuna de les teues companyes de la cort en una paraula. Vanessa és 
simpàtica, Alícia es dolça, Carmen molt graciosa, Vanesa M. un terratrèmol , Carla és 
tranqui-la i Tamara, molt callada.-   

Dis-me  tres requisits fonamentals que consideres que ha de tindre  la FMIT. 

Oberta, simpàtica i agradable. 


