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Dinàmica de 
benvinguda 
La inauguració de l’Exposició 
s’inicia amb una representació 
teatral a càrrec de dues 
dinamitzadores que interactuen 
amb els assistents, xarrant amb 
ells, presentant als representants 
de les associacions i institucions i 
creant un ambient proper a través 
d’una dinàmica original i diferent.

A més, en un dels espais de la 
sala queda penjat un cartell on 
els assistents poden aportar idees 
per a millorar el teixit associatiu, 
opinions, etc.
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Tallers didàctics 
dirigits a 3r i 4t 
d’ESO i Batxillerat

Tu també pots ser superheroi o 
superheroïna
Es tracta de conéixer més 
a prop la labor particular 
d’associacions de la comarca i 
de les persones que treballen en 
elles a través de la comparació 
entre els superherois de ficció 
i els protagonistes d’aquestes 
històries, repassant les 
problemàtiques que més els 
preocupen, de la responsabilitat o 
no de fer alguna cosa al respecte, 
animant-los a aportar propostes 
per a millorar el món.

Què defineix un superheroi o 
superheroïna?
Activitat dirigida a analitzar la 
imatge que ens presenten els 
còmics i el cinema d’aquests 
personatges per posar-los 
en qüestió i comparar-los 
amb les heroïnes i herois del 
món associatiu a partir de la 
reconstrucció de les històries que 
presenta l’exposició. Descobrirem 
quins són els nostres superpoders 
i què podem fer per canviar el 
món.

Trencaclosques
Per tal de llegir el còmic d’una 
manera diferent, aprofitem 
aquesta eina per a muntar 5 
de les històries, promovent el 
treball en equip. Es posarà en 
comú la història que han ordenat, 
identificant el problema, el 
mètode emprat per a solucionar-
ho, els valors implicats i els poders 
dels actors, analitzant també 
quins són els protagonistes, els 
beneficiaris i el tipus d’acció 
realitzada.

Debat
On es plantejaran les conclusions 
de les activitats anteriors, 
generant un debat que gire 
al voltant de les diferències i 
similituds entre superherois de 
ficció i superassociacions



històries de superació

6

Photocall
Mural de 180 x 207 cm de la 
imatge dels herois i heroïnes amb 
les cares retallades, de manera 
que els visitants pugan fer-se una 
foto “disfressats” de superherois i 
superheroînes.

Capes de superherois
Una altra possibilitat de fer-se 
fotos disfressats, amb una capa 
de superheroi.

Marca llibres
Aprofitem una activitat manual 
senzilla per treballar amb 
els més xicotets Es tracta de 
retallar i pintar el marca llibres 
que se’ls lliura amb un dels 
tres superherois, escrivint un 
superpoder que els destaca.
Aquest moment de creativitat és 
la introducció per a promoure un 
debat que es pot iniciar parlant 
dels superherois que coneguen 
i les diferències amb persones 
que treballen en associacions per 
millorar el seu entorn.



7

Trencaclosques per Infantil i 
Primària
Dirigida als més menuts, han de 
muntar un trencaclosques de 
16 peces de l’última vinyeta del 
còmic de Paco Roca, on es parla 
del paper de les associacions com 
a entitats que poden transformar 
la realitat i del valor de treballar 
en conjunt, adaptant el missatge 
al seu nivell de comprensió, 
dirigint aquesta explicació cap 
a una intervenció de tots, al 
voltant de preguntes que els 
facen comprendre què és una 
associació.





MESURES dels ELEMENTS EXPOSITIUS
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Mural 1 frontal
Mesures del vinil: 
300 cm x 237 cm (h)
Imatge principal de campanya, 
entrada exposició.

*Aquest element s’ha d’encarregar 
per cada exposició.

Mural 2 frontal
Mesures del vinil: 206 cm x 220 
cm (h) 
Vinyeta de Paco Roca,“Tres super” 
ampliada.

*Aquest element s’ha d’encarregar 
per cada exposició.

300 cm

237 cm

206 cm

220
 cm
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Lámines historieta 
de Paco Roca
6 Lámines A2
42 cm x 59,4 cm (h)
Làmines muntades sobre suport 
Dibond de 2 mm. y bastidor 
posterior per subjecció a mur.
1 Cartela de 13 cm x 13 cm
Una cartela per a tota la serie 
situada baix i a la dreta de l’última 
làmina.

Làmines de les 
participants al 
taller
14 Lámines A2 
42 cm x 59,4 cm (h)
Làmines muntades sobre suport 
Dibond de 2 mm. y bastidor 
posterior per subjecció a mur.
14 carteles de 13 cm x 13 cm
Les làmines son mostrades en el 
mateix ordre que en el llibre. Una 
cartela numerada per cada làmina 
i situada baix i a l’esquerra de la 
seua làmina corresponent.

42 cm

59,4 cm

42 cm

59,4 cm
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Vinyetes 
ampliades
3 vinyetes de 
30 cm x 60 cm
Làmines muntades 
sobre suport Dibond 
de 2 mm. i bastidor 
posterior per la seua 
subjecció a mur.

Vinyetes 
ampliades
3 vinyetes de 
40 cm x 60 cm
Làmines muntades 
sobre suport Dibond 
de 2 mm. i bastidor 
posterior per la seua 
subjecció a mur.

30 cm

60
 cm

60
 cm

30 cm 30 cm

40 cm 40 cm 40 cm
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Vinyetes 
ampliades
4 vinyetes de 
60 cm x 60 cm
Làmines muntades 
sobre suport Dibond 
de 2 mm. i bastidor 
posterior per la seua 
subjecció a mur.

Bafarada de 
còmic
“Las cosas le pasan a 
quien sabe contarlas” 
1 Vinil de 65 cm x 47 cm 
(Aprox.)
Vinil de tall: Blanc sobre 
negre o negre sobre 
blanc.

*Aquest element s’ha 
d’encarregar per cada 
exposició. Les mesures 
i el color dependrà de 
cada espai.

30 cm30 cm

60
 cm

30 cm

70 cm

30 cm

60
 cm

60
 cm
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Pantalla de 
plasma o similar 
50 Polzades (Aprox.) 
Projecció de vídeos de testimonis 
de les associacions i col·lectius 
implicats.
Reproducció dels arxius de vídeo 
amb ordinador, UsB o conexió a 
internet. Reproducció en bucle.
2 auriculars per escoltar amb els 
testimonis amb claredat dues 
persones al mateix temps.

*La pantalla la deu aportar cada 
espai expositiu.

Làmines
Mesures, distàncies i proporcions 
per a la instal·lació i muntatge.

* Les distàncies per a la instal·lació 
poden modificarse lleument, 
depend de les característiques
de l’espai, en aquest cas 
de la longitud del mur i de 
l’equipament de il·luminació.

1 1

59,4 cm
4

13 cm
140

 cm

40 cm

sòl
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Làmines 
textos 
curatorials
Mesures, distàncies i proporcions 
per a la instal·lació i muntatge.

* Les distàncies per a la instal·lació 
poden modificarse lleument, 
depenent de les característiques 
de l’espai, en aquest cas 
de l’altura del sostre i de la 
il·luminació.

La societat civil organitzada sempre ha estat el motor 
necessari per a la transformació social, la defensa 
dels drets humans i els valors democràtics.

L’associacionisme és un element fonamental per a la cohesió 
i vertebració social. Les activitats extraescolars amb les arts, els 
esports, el temps lliure, tot això es fa des de les associacions. També 
ens organitzem per a atendre les necessitats de les persones i ens 
comprometem de forma organitzada i estable per a tindre una 
societat més justa.

Un teixit associatiu viu, dinàmic i eficaç és una condició necessària 
per al desenvolupament econòmic, polític, educatiu, cultural i per 
aprofundir en la democràcia de qualsevol societat.

La ciutadania hem de prendre part, de mobilitzar-nos i organitzar 
nos per a construir junts un món millor, més habitable, més humà, 
més just i solidari i per a assumir el protagonisme en la vida social i 
política dels nostres municipis.

Fundació Horta sud

Cal trencar apaties i inèrcies i contribuir a la 
millora de la nostra societat sumant forces...

HIsTÒRIEs DE sUPERACIÓ és un homenatge a les persones i 
associacions que han assumit la seua responsabilitat i compromís 
com a ciutadans, a l’heroïcitat de les persones anònimes que 
treballen amb objectius conjunts pel bé comú.

Aquesta exposició és un calidoscopi d’històries, un lloc de confluència 
de bona gent que s’organitza i mobilitza. Una interpretació de 
realitat que dóna més visibilitat al treball col·lectiu, cada vegada més 
necessari.

som un altaveu del treball voluntari de moltes persones, perquè la 
societat ha de saber que existeixen moltes iniciatives orientades al 
canvi que aporten un valor incalculable al seu entorn.

Els treballs que ara us mostrem són el resultat del taller de còmic 
social dirigit per l’autor de còmic Paco Roca i realitzat gràcies a la 
col·laboració de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València. Un 
total de 16 artistes participen amb les seues obres tant en aquesta 
exposició com en el llibre Històries de superació.

Benvinguts i benvingudes a
sOMOs sÚPER - HIsTÒRIEs DE sUPERACIÓ 

Un projecte de la Fundació Horta sud
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Pantalla de 
plasma o similar 
50 Polzades (Aprox.) 
Projecció de vídeos de testimonis 
de les associacions i col·lectius 
implicats.
Reproducció dels arxius de vídeo 
amb ordinador, UsB o conexió a 
internet. Reproducció en bucle.
2 auriculars per escoltar amb els 
testimonis amb claredat dues 
persones al mateix temps.

*La pantalla la deu aportar cada 
espai expositiu.

Carteles
Mesures, distàncies i proporcions 
per a la instal·lació i muntatge.
Detalls de la cartela per la seua 
instal·lacuió al mur i en relació a la 
làmina.

42 cm

4 cm

4 cm 2 cm

5 cm

59
,4

 c
m

2 cm

13
 c

m

1
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Notes / 
aclariments

Tots els permisos de les obres 
per al projecte sOMOs sÚPER - 
HIsTÒRIEs DE sUPERACIÓ són 
de la Fundació Horta sud, amb el 
degut reconeiximent dels autors 
i autores d’aquestes. Qualsevol 
acció de promoció, comunicació, 
publicitat i difusió en qualsevol 
format, plataforma i mitjà es farà 
sempre amb el permís i vistiplau 
de la Fundació Horta sud.

Els continguts de les obres 
artístiques impreses i elaborades 
de l’exposició que aporta la 
Fundació Horta sud són: 

6 làmines de l’autor Paco  ӱ
Roca.
14 làmines dels artistes  ӱ
participants del taller 
de Còmic social i que 
representen a les 14 històries 
del llibre.
10 làmines de l’autor Paco  ӱ
Roca, vinyetes ampliades en 
diferents mesures.
2 làmines de textos curatorials  ӱ
i informatius de l’exposició.
Vídeos en format digital  ӱ
produits per la FHs per 
projectar en la pantalla.
1 Photocall amb imatge de  ӱ
l’exposició i campanya somos 
super - Històries de superació.
1 Photocall de vinyeta 3 sUPER  ӱ
amb cares retallades.
Trencaclosques per activitats  ӱ
dirigides a alumnes de Infantil, 
Primaria i secudària.
Marcallibres ӱ

Els elements que ha d’elaborar i 
construir cada espai expositiu són: 

Vinil “BOCADILLO CÓMIC” amb  ӱ
la frase de Paul Auster.

Elements opcionals:
Qualsevol imatge que es vullga  ӱ
ampliar per destacar-la com 
a part de l’exposició. Aquesta 
opció es deurà estudiar i 
valorar econòmicament, tant 
pel seu disseny i adaptació, 

com per la seua impressió i 
muntatge.

Altres elements necessaris per a 
la comunicació i promoció per 
motiu de l’exposició: ·

Cartell de promoció i  ӱ
comunicació de l’exposició.
Díptic o tríptic informatiu i  ӱ
promocional de l’exposició.
Flyer digital per difondre per  ӱ
internet.

Tots el dissenys i adaptacions 
de les peces que formen part 
de l’exposició seran fetes per 
la Fundació Horta sud i si són 
elements no contemplats en la 
proposta bàsica, es valoraran i 
aprovaran degudament amb 
cada entitat o espai expositiu.

Cada espai expositiu necessita 
ser revisat per la Fundació Horta 
sud, amb l’objectiu d’estudiar 
les característiques i possibilitats 
per portar a cap l’exposició de la 
manera més fidel possible al seu 
disseny original i per mostrar les 
obres en les millors condicions 
per al públic.

El diseny particular de cada 
espai, així com el muntatge serà 
supervisat per la Fundació Horta 
sud en tot el seu procés. Les 
necessitats, condicions i pla de 
producció serà elaborat per la 
Fundació Horta sud i consensuat 
en cada espai.
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