
Aquest còmic forma part del projecte Somos Súper - Històries de Superació, promogut per la Fundació Horta 

Sud. L’objectiu del qual és contar les històries de superació de les heroïnes i herois anònims que treballen a les 

associacions. Per a aconseguir-ho hem organitzat un Taller de Còmic Social amb l’Escola d’Art i Superior de 

Disseny de València i el resultat d’aquesta col·laboració ha estat la publicació d’un còmic amb 14 històries. 
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PACO ROCA
Autor de còmic i il·lustrador. Ha publicat en mitjans de premsa com El País Semanal,  

Las Provincias, Corriere della Sera i Süddeutsche Zeitung Magazin. Va començar  

dibuixant còmic per a Víbora i ha publicat àlbums: GOG, El juego lúgubre, Hijos de  

la Alhambra, El Faro, Las Calles de Arena, Emotional World Tour, El invierno del dibujante, 

Memorias de un hombre en pijama, La Metamorfosis i Los surcos del azar. Mereix un esment 

especial el còmic Arrugas, amb el qual va guanyar el Premi Nacional de Còmic  

i el Goya al Millor Guió Adaptat. Recentment, amb la seua obra La casa, ha sigut  

guardonat amb el premi Millor Còmic Nacional 2015.



Somos Súper és un homenatge 

a les persones i associacions que 

han assumit la seua responsabilitat 

i compromís com a ciutadans de 

millorar el seu entorn i la qualitat  

de vida de les persones. 

Aquestes persones són com herois  

i heroïnes anònimes unides al voltant 

de col·lectius amb objectius, asso-

liments i històries increïbles. Histò-

ries que, com súper herois i súper 

heroïnes que són, bé mereixen ser 

difoses i que guanyen visibilitat com 

a exemples positius de treball pel bé 

comú i millora de la nostra societat.

En Somos Súper dediquem el nostre 

temps i recursos a fer un món més 

just i igualitari per a totes les persones. 

+ info
www.somossuper.org

SOMOS SÚPER

«En homenatge a les persones  
i associacions que han assumit  
la seua responsabilitat i compromís»

Històries  
de superació

2.293 
associacions treballant  
per un objectiu comú



L’EASD de València, ha posat al servei del projecte  

les infraestructures i l’experiència que té, a més a més, 

les classes magistrals de Paco Roca han sigut essencials. 

Cal destacar la seua capacitat en relació amb l’estruc-

tura i coherència del relat, aspectes en els quals aquest 

reconegut autor de còmic és un autèntic mestre.

L’aportació dels autors i autores amb les seues obres  

fa visible el treball de persones solidàries que dedi-

quen el seu temps i esforç per un ben comú. Conèixer 

de ben a prop els testimonis i les diferents realitats 

d’aquestes associacions ha produït una metamorfosi 

que ha afectat de manera profunda cada dibuixant en 

particular. El relat que ha resultat d’aquestes vivències 

és el major llegat que ens poden deixar.

Tot coexistix com a una experiència fonamentada en 

l’empatia, producte del coneixement de problemàti-

ques reals que els han ajudat a ser ells mateixos i  

a obtindre una consciencia col·lectiva.

+info
www.easdvalencia.com

El projecte compta amb la col·laboració de l’autor  

de còmic i il·lustrador Paco Roca. Un artista recone-

gut i compromès que sap comunicar i contar històries 

amb un transfons social. Paco és l’autor de la imat-

ge d’Històries de Superació, també és el creador de 

l’història que vos presentem en aquesta publicació 

i que recull el valors i principis de la campanya, i per 

tant de la Fundació Horta Sud que és qui la impulsa.

Paco Roca dirigeix els tallers de Còmic Social que 

desenvolupem a l’EASD de València. Aquests tallers 

de còmic són els generadors de noves propostes 

artístiques, noves històries de superació amb vo-

luntat transformadora i de sensibilització social.

+info
www.pacoroca.com

EL TALLER

PACO ROCA

«Unir-se en  
un projecte comú:  
treballar a l'uníson  
per a possibilitar 

la convivència  
i el benestar»

«El relat resultant  
d’aquestes vivències  
es el major llegat que  

ens poden deixar»



AGRAÏMENTS
Agraïm l’esforç de totes aquelles a s-

sociacions que dia a dia treballen per 

millorar la societat, estiguen o no en 

aquest projecte.

Agraïm la disponibilitat de l’equip di-

rectiu de l’Escola d’Art i Superior de 

Disseny de València i la implicació i 

dedicació al projecte del professor 

Antonio Javier García, al càrrec de 

l’assignatura d’Art Seqüencial i Còmic. 

Agraïm la complicitat i generositat de 

Paco Roca en tot el procés de cons-

trucció del projecte. Agraïm l’esforç i 

compromís a totes les persones que 

han participat al Taller de Còmic Social. 

Agraïm la tasca de les agències de publi-

citat i comunicació que ens han ajudat 

a dur el projecte endavant Thechache, 

Agua y Sal i Éxit-up. 

Agraïm la tasca de coordinació a Marc 

Martínez. Agraïm la confiança i el suport 

de les entitats col·laboradores: Escola 

d’Art i Superior de Disseny de València, 

Caixa Popular, Mancomunitat Intermu-

nicipal Horta Sud, DG de Transparèn-

cia i Participació Ciutadana, Diputació 

de València, Ajuntament de Quart de 

Poblet, Ugartesa, Associació Impuls i 

Homoludicus..


