
 

 

NOTA DE PREMSA 

Publiquem en exclusiva el curt animat de Paco Roca 
‘Històries de Superació’ 

El còmic de l’il·lustrador valencià posa en valor el treball que realitza el teixit associatiu 

Torrent, 23 d’octubre de 2019 | El còmic de l’il·lustrador valencià Paco Roca, creat per a 
la campanya ‘Històries de Superació’ de la Fundació Horta Sud , s’ha reconvertit en un 
curt animat que ja està disponible per primera vegada en obert en el nostre canal de 
YouTube. El video destaca la idea que la ciutadania, unida, pot aconseguir grans coses 
per a millorar la societat. El curt animat està a la disposició de totes les sales de cinema 
de la Comunitat Valenciana que vulguen projectar-lo. 

Històries de Superació és l’eslògan de la segona campanya de comunicació de la Fundació 
Horta Sud. Una campanya que té com a objectiu aprofundir en el treball en col·lectiu, donant a 
conéixer la gran quantitat de persones i associacions que lluiten des de la invisibilitat. Paco 
Roca és autor de la imatge de portada del llibre ‘Històries de Superació. 14 històries increïbles 
de superació’, i a la vegada autor del pròleg, una història que recull els valors i principis que 
defensa la campanya.   

El curt animat es va presentar el passat mes de febrer en el marc de la sèptima Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu (MICE) i la novena edició del Festival Internacional de Cine i 
Drets Humans de València (Humans Fest). El curt recorda que les persones, embarcades en 
un projecte en comú, faciliten la possibilitat d’un major benestar. Persones que porten a cap un 
treball molt important en benefici de tots millorant deficiències socials com el medi ambient i el 
canvi climàtic, la violència de gènere, l’exclusió social, la igualtat, la formació, la llengua, el 
patrimoni, el territori, així com atenció a col·lectius com la infància i a les persones majors. 

Taller de còmic social 

El llibre ‘Històries de Superació. 14 històries increïbles de superació’ és el resultat de la 
col·laboració entre la Fundació Horta Sud i l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València. Els 
tallers de còmic social que es desenvolupen a l’EASD de València són els generadors de noves 
propostes artístiques, noves històries de superació amb voluntat transformadora i de 
sensibilització social.  

En el marc dels tallers de còmic dirigits per Paco Roca es van posar diversos projectes en 
marxa a partir de les històries i testimonis reals de les persones que treballen en diverses de 
les associacions de la comarca de l’Horta Sud. Una vegada finalitzat el taller i els treballs, la 
Fundació Horta Sud va encarregar-se de publicar totes les obres a l’edició del llibre, que 
incorpora 14 històries elaborades per alumnes de l’EASD de València.  

A la disposició de les sales de cinema 

El curt animat de Paco Roca està a la disposició de totes les sales de cinema de la comarca de 
l'Horta Sud i de la resta del territori de la Comunitat Valenciana que vulguen projectar-lo. S'han 
elaborat dos versions, una versió completa que incorpora totes les vinyetes del còmic, amb una 
duració de 5 minuts, i una versió reduïda de quasi 3 minuts. A més, també existeix una versió 
amb subtítols en valencià i una altra en castellà. L'objectiu és que els valors propis de 
l'associacionisme arriben al major nombre de persones. 



 

 

Agraïments 

Des de la Fundació Horta Sud agraïm la complicitat i generositat de Paco Roca en tot el procés 
de construcció del projecte. Un artista reconegut i compromés que sap comunicar i sap contar 
històries amb un transfons social. 

Volem agrair també l’esforç de totes aquelles associacions que dia a dia treballen per millorar la 
societat, estiguen o no representades en aquest còmic. Agraïm també la confiança i el suport 
de les entitats col·laboradores, especialment a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València.  

També reconeixem el treball que ha realitzat l’animador i director d’animació stop motion 
Vicente Mallols, al haver transformat les vinyetes de Paco Roca en una obra audiovisual en 
moviment. Sense la seua col·laboració no hauria sigut possible que els personatges del còmic 
cobraren vida. 

Reconeixements 

El llibre ‘Històries de Superació. 14 històries increïbles de superació’ ha rebut els següents 
premis i reconeixements:  

 Publifestival 2017 (3 premis): Premi Millor Branded Content Social, Premi Millor 
Il·lustració Publicitària Social i Premi Millor Acció Social. 

 Premis La Lluna 2017: Premi Branded Content de Plata en el Festival La Lluna 
Publicidad Valenciana. 
 

> Curt animat ‘Històries de Superació (versió completa) 

> Curt animat ‘Històries de Superació (versió reduïda) 

 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ 
Emilio Sancho Andrés  
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org  

https://youtu.be/PgPBDhtJEEs
https://youtu.be/3kv52Fq4HzE
mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org


 

 

 
NOTA DE PRENSA 

Publicamos en exclusiva el corto animado de Paco Roca 
‘Històries de Superació’ 

El cómic del ilustrador valenciano pone en valor el trabajo que realiza el tejido asociativo 

Torrent, 23 de octubre de 2019 | El cómic del ilustrador valenciano Paco Roca, creado 
para la campaña ‘Històries de Superació’ de la Fundació Horta Sud, se ha reconvertido 
en un corto animado que ya está disponible por primera vez en abierto en nuestro canal 
de YouTube. El vídeo destaca la idea de que la ciudadanía, unida, puede conseguir 
grandes cosas para mejorar la sociedad. El corto animado está a disposición de todas 
las salas de cine de la Comunidad Valenciana que quieran proyectarlo. 

‘Històries de Superació’ es el eslogan de la segunda campaña de comunicación de la Fundació 
Horta Sud. Una campaña que tiene como objetivo profundizar en el trabajo en colectivo, dando 
a conocer la gran cantidad de personas y asociaciones que luchan desde la invisibilidad. Paco 
Roca es autor de la imagen de portada del libro ‘Històries de Superació. 14 històries increïbles 
de superació’, y a la vez autor del prólogo, una historia que recoge los valores y principios que 
defiende la campaña. 

El corto animado se presentó el pasado mes de febrero en el marco de la séptima Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu (MICE) y de la novena edición del Festival Internacional de 
Cine i Drets Humans de València (Humans Fest). El corto recuerda que las personas, 
embarcadas en un proyecto en común, facilitan la posibilidad de un mayor bienestar. Personas 
que llevan a cabo un trabajo muy importante en beneficio de todos, mejorando deficiencias 
sociales como el medio ambiente y el cambio climático, la violencia de género, la exclusión 
social, la igualdad, la formación, la lengua, el patrimonio, el territorio, así como la atención a 
colectivos como la infancia y a las personas mayores. 

Taller de cómic social 

El libro ‘Històries de Superació. 14 històries increïbles de superació’ es el resultado de la 
colaboración entre la Fundació Horta Sud y la Escola d’Art i Superior de Disseny de València. 
Los talleres de cómic social que se desarrollan en el EASD de València son los generadores de 
nuevas propuestas artísticas, nuevas historias de superación con voluntad transformadora y de 
sensibilización social. 

En el marco de los talleres de cómic dirigidos por Paco Roca, se pusieron en marcha varios 
proyectos a partir de las historias y testimonios reales de las personas que trabajan en 
diferentes asociaciones de la comarca de l’Horta Sud. Una vez finalizado el taller, la Fundació 
Horta Sud se encargó de publicar todas las obras en la edición del libro, que incorpora 14 
historias elaboradas por alumnos de la EASD de València. 

A la disposición de las salas de cine 

El corto animado de Paco Roca está a disposición de todas las salas de cine de la comarca de 
l'Horta Sud y del resto del territorio de la Comunidad Valenciana que quieran proyectarlo. Se 
han elaborado dos versiones, una versión completa que incorpora todas las viñetas del cómic, 
con una duración de 5 minutos, y una versión reducida de casi 3 minutos. Además, también 



 

 

existe una versión con subtítulos en valenciano y otra en castellano. El objetivo es que los 
valores propios del asociacionismo lleguen al mayor número de personas. 

Agradecimientos 

Desde la Fundació Horta Sud agradecemos la complicidad y generosidad de Paco Roca en 
todo el proceso de construcción del proyecto. Un artista reconocido y comprometido que sabe 
comunicar y sabe contar historias con un trasfondo social. 

Queremos agradecer también el esfuerzo de todas aquellas asociaciones que día a día 
trabajan para mejorar la sociedad, estén o no representadas en este cómic. Agradecemos 
también la confianza y el apoyo de las entidades colaboradoras, especialmente a la Escola 
d’Art i Superior de Disseny de València.  

También reconocemos el trabajo que ha realizado el animador y director de animación stop 
motion Vicente Mallols, al haber transformado las viñetas de Paco Roca en una obra 
audiovisual en movimiento. Sin su colaboración no habría sido posible que los personajes del 
cómico cobrasen vida. 

Reconocimientos 

El libro ‘Històries de Superació. 14 històries increïbles de superació’ ha recibido los siguientes 
premios y reconocimientos:  

 Publifestival 2017 (3 premios): Premio Mejor Branded Content Social, Premio Mejor 
Ilustración Publicitaria Social i Premio Mejor Acción Social. 

 Premis La Lluna 2017: Premio Branded Content de Plata en el Festival La Lluna 
Publicidad Valenciana. 
 

> Corto animado ‘Històries de Superació (versión completa) 

> Corto animado ‘Històries de Superació (versión reducida) 

 

https://youtu.be/PgPBDhtJEEs
https://youtu.be/3kv52Fq4HzE
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mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org

