
 
 

 

LA FUNDACIÓ HORTA SUD I LA ESAD-

VALÈNCIA INAUGUREN L'EXPOSICIÓ 

HISTORIES DE SUPERACIÓ, AMB PACO ROCA 

16/02/2017.- La Fundació Horta Sud i la EASD-València presenten aquest dijous, 16 

de febrer, a les 19’00 l'exposició Histories de Superació, una mostra representativa 

dels treballs realitzats per diversos autors  i autores, prologats per Paco Roca, per a la 

campanya Somos Súper-Històries de Superació. 

Amb aquesta exposició conclou una de les fases d'aquesta campanya, que el seu 

objectiu és visibilitzar als súper herois i súper heroïnes que treballen dia a dia, de 

manera anònima i voluntària, en les associacions i col·lectius ciutadans per a millorar 

el seu entorn. 

L'exposició arreplega el còmic que l'il·lustrador valencià Paco Roca ha creat per a la 

campanya, en el qual destaca la idea que la ciutadania, unida, pot aconseguir grans 

coses per a millorar la societat. A més, estan presents alguns exemples de la resta 

dels còmics que formen part de la campanya, realitzats per alumnes del Taller de 

Còmic Social celebrat en la EASD València. 

D'aquest taller, del que ja s'està desenvolupant la segona edició, ha sorgit no solament 

aquesta exposició, sinó el llibre 14 Històries de Superació. En aquest llibre Paco 

Roca i la resta d'autors transmeten a través de les seues il·lustracions la passió, 

l’entrega, el compromís i la responsabilitat dels voluntaris i voluntàries de les 

associacions amb les quals han treballat. 

A més de Paco Roca han participat en aquest projecte: DEIH, Xèlon Xlf, Julio Guijarro, 

Gonzalo Sierra, José Ramón Prats, Gabriel Molinaro, Daniel Otero, Adrián Vidal, Hugo 

Díaz, Laura di Mascio, Óscar García, Itzel Milla, Sandra Moreno, Javier Sprang, 

Arantxa Morcillo i Ariadna Guillem. 

Aquesta exposició estarà en la EASD València fins al 3 de març, i seguirà el seu camí 

itinerant per diversos pobles de la comarca durant 2017. 

FUNDACIÓ HORTA SUD  

La Fundació Horta Sud és una entitat cívica de caràcter privat sense ànim de lucre, 

independent de qualsevol altra institució o societat, plural en els seus principis 

ideològics i activitats. Des de fa 40 anys treballa per i per al moviment associatiu en la 

comarca, compromesa amb la defensa dels drets humans i valors democràtics, 

contribuint a una societat més justa i a la millora i el progrés de la humanitat. 

Per a més informació: 

Mayte Pérez | Tel. 637878940-961553227 | centrerecursos@fhortasud.org 
|www.fhortasud.org  

mailto:centrerecursos@fhortasud.org
http://www.fhortasud.org/


 
 

 

LA FUNDACIÓ HORTA SUD Y LA ESAD-

VALENCIA INAUGURAN LA EXPOSICIÓN 

HISTORIAS DE SUPERACIÓN, CON PACO ROCA 

16/02/2017.- La Fundació Horta Sud y la EASD-Valencia presentan este jueves, 16 de 

febrero, a las 19’00 la exposición Historias de Superación, una muestra representativa 

de los trabajos realizados por varios autores, prologados por Paco Roca, para la 

campaña Somos Súper-Historias de Superación. 

Con esta exposición concluye una de las fases de esta campaña, cuyo objetivo es 

visibilizar a los super héroes y super heroínas que trabajan día a día, de manera 

anónima y voluntaria, en las asociaciones y colectivos ciudadanos. 

La exposición recoge el cómic que el ilustrador valenciano Paco Roca ha creado para 

la campaña, en el que destaca la idea de que la ciudadanía, unida, puede conseguir 

grandes cosas para mejorar la sociedad. Además, estarán presentes algunos ejemplos 

del resto de los cómics que forman parte de la campaña, realizados por alumnos del 

Taller de Cómic Social celebrado en la EASD València.  

De este taller, del que ya se está desarrollando la segunda edición, ha surgido no sólo 

esta exposición, sino el libro 14 Historias de Superación. En este libro Paco Roca y el 

resto de autores transmiten a través de sus ilustraciones la pasión, la entrega, el 

compromiso y la responsabilidad de los voluntarios y voluntarias de las asociaciones 

con las que han trabajado. 

Además de Paco Roca han participado en este proyecto: DEIH, Xèlon Xlf, Julio 

Guijarro, Gonzalo Sierra, José Ramón Prats, Gabriel Molinaro, Daniel Otero, Adrián 

Vidal, Hugo Díaz, Laura di Mascio, Óscar García, Itzel Milla, Sandra Moreno, Javier 

Sprang, Arantxa Morcillo y Ariadna Guillem. 

Esta exposición estará en la EASD València hasta el 3 de marzo, y seguirá su camino 

itinerante por diversos pueblos de la comarca durante 2017. 

FUNDACIÓ HORTA SUD 

La Fundació Horta Sud es una entidad cívica de carácter privado sin ánimo de lucro, 

independiente de cualquier otra institución o sociedad, plural en sus principios 

ideológicos y actividades. Desde hace 40 años trabaja por y para el movimiento 

asociativo en la comarca, comprometida con la defensa de los derechos humanos y 

valores democráticos, contribuyendo a una sociedad más justa y a la mejora y el 

progreso de la humanidad. 

Per a més informació: 

Mayte Pérez | Tel. 637878940-961553227 | centrerecursos@fhortasud.org 
|www.fhortasud.org 

mailto:centrerecursos@fhortasud.org
http://www.fhortasud.org/

