
 
 
 
 

Camí d’un Somni 2013  
 

 
 

Nom: TAMARA CAMARENA I REQUENA 
Edat: 13  
Comissió: barri sant Gregori. 
Col·legi.  IES VELES E VENTS 
Aficions: escolat musica, vore la tv, passejar per centre comercial. 
Família fallera: Per la part de ma mare son tots fallers. Pares, fallers  i germana. 
Anys de fallera: des de nadó.  
Acte preferit: la presentació. 
Un color: roig 
Un olor: la fusta i la pólvora 
Un lloc: els parcs 
Un llibre: Alas de fuego. 
Una cançó/artista: playphone, de Maroon 5 
Una peli: 3 metros sobre el cielo. 
Un somni: ser FMIT 
  

- Cóm és la teua comissió? Quins actes organitzeu? A la falla tenim una gran plaça 
del barri i parc açò suposa que podem fer moltes coses. La gent de la falla és simpàtica, 
amigable i t’acullen molt bé quan arribes. Els infantils participem als play-backs. 

-   Defineix  la teua família. Son mols simpàtics, sempre visitem junts nostre poble, 
Cazorla. La meua mare és molt divertida, però també molt dura de vegades. El meu pare 
és un poc reguinyòs i la meua germana és bona, però de vegades un poc pesada. 

-   Si tingueres una vareta màgica, què canviaries de les falles? Quan tenim que anar 
caminant molt de tros de nit, perquè el nostre barri està molt lluny, fora de la zona 
urbanitzada i es fa pesat, però encara així m’agrada. 

-   Quina és la funció de la Cort y de la FMIT? La cort té com a missió representar a 
la FMIT i la Fallera Major representa Torrent. 

-   Com creus que seran les falles del futur? Crec que seran iguals, encara que els 
vestits es modernitzaran. 

- Definix a cadascuna de les teues companyes de la cort en una paraula. Carmen és 
risuenya, Carla P. Esportista, Carla, divertida, Vanessa M. és carinyosa, Vanessa, 
imaginativa i Alícia és molt bromista 

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

Ha de tindre presència i aguante, saber estar i comportar-se en cada acte, estar sempre 
amb el somriure. 

 


