
 
 
 
 

Camí d’un Somni 2013  
 

 
 

Nom: VANESA MAROTO i ESTEVE 
Edat: 11 
Comissió: Avinguda 
Col·legi.  Teresianas. 
Aficions: Jugar al futbol, al tenis i el ball esportiu llatí (campiona de la C.V.),  
Família fallera: el meu pare va ser president, la meua mare FMT 1977, la meua 
germana Laura, FMIT 2001 i la meua germana Noelia FMT 2011. 
Anys de fallera: des de que vaig nàixer 
Acte preferit: presentació i Ofrena 
Un color: verd clar 
Un olor: coco 
Un lloc: París 
Un llibre: Gerónimo Stilton 
Una cançó/artista: Ella no sigue modas/ Juan Magan. 
Una peli: La Vida es Bella. 
Un somni:ser FMT 
  

- Cóm és la teua comissió? Quins actes organitzeu? La falla de l’Avinguda és molt 
gran i fem moltes coses, com per exemple confeccionar nostres carrosses que sempre 
intentem guanyar i sempre que puc col·labore pegant paperets. Però també participem 
en teatre i presentacions. També guanyem al Cant de l’Estoreta. 

-   Defineix  la teua familia. El meu pare és alegre, encara que de vegades reguinyós, la 
meua mare és igual. Noelia és amiga de les seues amigues i simpàtica, al igual que la 
meua altra germana Laura que és amable i també competix en ball. 

-   Si tingueres una vareta màgica, què canviaries de les falles? M’agrada tot, però el 
que  canviaria seria la cremà. No cremaria les monuments i les deixaria a l’Avinguda, al 
mig, com una mena de rotonda per a que tots puguen vore nostre art. 

-   Quina és la funció de la Cort y de la FMIT? Passar-s’ho molt bé, ser simpàtiques, i 
que no hi haja malos rotllos, però sobre tot conèixer gent d’altres falles, pobles i ciutats.  

-   Com creus que seran les falles del futur? Pense que tot serem robots fallers. Els 
vestits seran del segle XVIII. Tot canvia, de fet quan ma mare va ser Fallera Major era 
tot molt diferent. 

- Definix a cadascuna de les teues companyes de la cort en una paraula. Vanessa és 
divertida, Alícia, alegre, Carmen risuenya, Tamara és tímida, Carla simpàtica i l’altra 
Carla Tranqui-la.  

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

Educada, Alegre i que li agrade conèixer gent d’altres falles.  


