
 
 
 
 

Camí d’un Somni 2013  
 

 
 

Nom: VANESSA GIMENEZ I LERALTA  
Edat: 12 
Comissió: Xenillet 
Col·legi.  Federico Maicas 
Aficions: jugar al futbol, llegir, anar amb els amics 
Família fallera: el meu germà va ser president, la meua mare, fallera el meu pare ajuda 
és abonat. 
Anys de fallera: des dels 4 anys. 
Acte preferit: l’ofrena i la presentació. 
Un color: morat 
Un olor: pólvora, quan tiren un petar vaig corrent a olorar el fum. 
Un lloc: plaça major i la Torre. 
Un llibre: El quadern taronja de Morgana 
Una cançó/artista: Paulina Rubio 
Una peli: Crepúsculo. 
Un somni: Ser FMIT i que no hi hagen conflictes entre les xiquetes de la Cort. 
  

- Cóm és la teua comissió? Quins actes organitzeu? És una falla molt familiar, molt 
menuda, però ens ho passem molt bé. A més  amés també organitzem el concurs de 
targetes de Nadal i de truc o poker.  

-   Defineix  la teua família. Ma mare és amiga de tots. Tinc un germà, Cristian, que 
m’ajuda molt, té 17 anys i és molt alt. Ell m’ajuda i me fa els monyos de fallera. Mon 
pare és molt simpàtic vol el bé per a tots, però quan s’enfada... 

-   Si tingueres una vareta màgica, què canviaries de les falles? Les falles haurien de 
durar més, perquè són molt divertides. Al menys haurien de durar una setmana.  

-   Quina és la funció de la Cort y de la FMIT? La Cort s’ho ha de passar molt bé, 
perquè l’any passa de seguida. La FMIT ha de representar a Torrent i a les comissions.  

-   Com creus que seran les falles del futur? Pense que seran iguals, però amb canvis. 
Els vestits de valenciana seran més moderns i els monuments també, amb pintura de 
metall. 

- Definix a cadascuna de les teues companyes de la cort en una paraula. Carla P. És 
amigable, Carla P. Ens ajuda en tot, Tamara és tímida, Vanesa molt juguetona, Alícia és 
agradable i Carmen molt graciosa. 

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

Responsable, amiga de la seua Cort i molt simpàtica en tots. 

 


