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Nom: CARLA PAVÓN I ROCA 
Edat: 12 
Comissió: Sant Amador- Espartero 
Col·legi.  Teresianes. 
Aficions: futbol, menjar xocolata, jugar a la play amb el meu germà i cantar 
Família fallera: la meua germana va ser de la cort en 2009, la meua mare, germans i la 
meua tia i cosins son de la mateixa falla. 
Anys de fallera: des de que vaig nàixer 
Acte preferit: Presentació i Cremà, perquè com m’ho vaig passar tan bé, quan 
acaba puc cedir el reinat a una altra xiqueta per a que el disfrute. 
Un color: Blau 
Un olor: Pólvora 
Un lloc: Puertolápice (Ciudad Real) 
Un llibre: Tirant lo Blanch 
Una cançó/artista: Thriller, de Michael Jackson 
Una peli: Titànic 
Un somni:viure tot el que he viscut com a Fallera Major. 
  

- Cóm és la teua comissió? Quins actes organitzeu? És una falla molt festera, amb 
ganes d’ajudar i passar-ho bé. Fem un concurs gastronòmic. Fem nostra pròpia falla i 
com la meua tia es de la junta, ajude i done idees. 

-   Defineix  la teua família. A la meua germana li agrada ixir amb les amigues, el meu 
germà és molt esportista, la meua mare ens ajuda en tot i el meu pare és carinyos, encara 
que s’enfada.  

-   Si tingueres una vareta màgica, què canviaries de les falles? Molts xiquets no 
tenen molta cura amb els petards durant la setmana de falles i de vegades hi ha 
accidents. També faria un acte de tallers i manualitats pera totes les falles conjuntes. 

-   Quina és la funció de la Cort y de la FMIT? R representar als fallers, passar-ho bé i 
saber comportar-se 

-   Com creus que seran les falles del futur? Serien iguals, però els monuments fallers 
es plantaran per l’aire i els vestits de valenciana seran d’una xocolata especial que no es 
desfà. Ja saps que m’agrada molt el xocolate jeje. 

- Definix a cadascuna de les teues companyes de la cort en una paraula. Carmen és 
imaginativa, Vanessa, responsable; Alícia, divertida; Carla, atenta, Tamara, tímida i 
Vanesa M. esn ajuda. 

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

Saber representar al seu poble, saber comportar-se i estar amb la cort, no deixar-la de 
costat. 


