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EL PROJECTEllibertat per a jugar

Falla Infantil Pere Cabanes - Joan XXIII
de Santi Muñoz

De vegades, diuen que els
joguets tenen vida, o que
simplement són de xiquets o de
xiquetes. Els diferencien per
colors, per sexe o per professió.
La pregunta és: per què? Per
quina raó una Barbie no pot ser
militar? O simplement per què no
pot portar un xiquet un carro de
nines? 
Però calma, ací açò no passa.
MiniCabaners Toys és un espai
on l'únic requisit per a entrar-hi
és JUGAR.

 Pots construir grans edificis
amb els teus somnis i pots volar
fins a les estreles.
Pots riure, plorar, gaudir, ser qui
tu vullgues ser. Perqué diuen
que en traspassar la porta s'obri
un nou món, un món on reina la
paraula LLIBERTAT.
La llibertat de ser, de decidir, de
jugar. Jugar en gran, al xicotet,
l'important és jugar.
Acompanyat o a soles , però
l'important és jugar. Recorda,
açi tens LLIBERTAT PER A JUGAR.
 
 
 





astronauta

ELS NOSTRES

El 6 de juny de 1963 la
russa Valentina Teresha va

ser la primera dona a
viatjar a l'espai.

 
Amanda vol seguir els seus

passos i des de xicoteta
juga a volar entre les
estreles i els planetes.

joguets

AMANDA



comareHÉCTOR
El seu joc és donar vida i

portar-la al món, com ho
va fer Rafael Esteban

amb ell. 
Rafael va ser el primer

home comare a l'hospital
La Fe i Héctor vol donar
vida a totes les famílies

possibles.



gimnastaMARIO

Mario va començar a
copiar la seua germana
ja que va vore que el
monitor de gimnàstica
rítmica d'ella, Rubén
Orihuela, era un xic en
una cosa "de dones". 
 
Continua jugant cada
dia per a poder
continuar fent-ho en el
seu futur.



Construir, crear, alçar
grans edificis, aquest és

el joc d’África. Després
de visitar el camp del

Llevant UD, la seua
imaginació ha volat fins

que ha començat a
imaginar el camp de

futbol dels seus somnis.

ÁFRICAconstruccions



polis i cacosAMPARO

"Jo vull ser policia" va dir
Amparo al principi del
joc, com també ho va dir
Amparo Ciurana el 1981.
 
Les normes del joc són
mantindre'ns a totes i a
tots segurs i protegir-nos.

STOP

STOP



disseny de modaDAVID

I quan va entrar en aquella
botiga plena de rotllos de
tela, fils, agulles... es va donar
compte que volia jugar a
crear els seus propis dissenys
com feia aquell xic, Eduardo
Cervera. David es va posar a
la faena en arribar a casa.



futbolistaINÉS

Inés des de molt xicoteta
ha sentit el futbol com a

part de la seua vida.
Malgrat això, no va

agafar una pilota fins que
va vore Andrea Palacios,
jugadora del Llevant UD,

en plena acció. 



PROGRAMACIÓal voltant de la falla
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 4 GEN 20

Arreplegada
de joguets

 

Taller "Crea
el teu joguet"
 

Visita al taller
del artista

faller
 

Entrega Ninot
de l'Exposició

Inauguració
de la

jogueteria

Jocs al
voltant de la

falla
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