
 

   
 

 

NOTA DE PREMSA 

‘Històries de Superació II’ es presenta al CCCC homenatjant a 

l’alumnat dels Tallers de Còmic Social i al teixit associatiu 

En l’acte van participar, entre d’altres, els il·lustradors Paco Roca i Ana 

Himes, col·laboradors dels tallers i autors del pròleg en el llibre 

  

València – 11 de juny. El segon volum d’Històries de Superació, el projecte realitzat 

conjuntament entre el CCCC, la Fundació Horta Sud i l’EASD, narra, a través de les 

històries il·lustrades realitzades per l’alumnat participant en els Tallers de Còmic 

Social, l’activitat d’onze associacions.   

El Centre del Carme Cultura Contemporània presentà ahir la presentació del segon volum 

d’Històries de Superació, un projecte impulsat per la Fundació Horta Sud, l’EASD i el Consorci 

de Museus que pretén posar en valor de forma gràfica la tasca que realitzen les associacions 

en el seu dia a dia. 

Igual que en el primer volum, el llibre compta amb la col·laboració especial del reconegut 

il·lustrador Paco Roca, que va formar part dels Tallers de Còmic Social de l’EASD i ha elaborat 

dues històries que formen part del pròleg: ‘Los otros’ i ‘Cortina rasgada’. A més, en aquesta 

edició han participat també la il·lustradora madrilenya Ana Himes, tant en el taller com en el 

pròleg amb la història ‘In Iak’ech Ala k’in’, i els dibuixants Antonio Javier García i Vicente 

Perpiñá, que han escrit i il·lustrat la història ‘Odisea interior’. 

Més enllà del pròleg, el llibre narra el treball de les persones que s’organitzen per aconseguir 

un món millor, a través d’una mirada a la tasca d’onze associacions. Totes aquestes històries 

han estat escrites i il·lustrades per estudiants dels Tallers de Còmic Social II i III de l’EASD. 

Els alumnes, van endinsar-se en el món de l’associació que van elegir, conéixer la seua tasca 

i treballar conjuntament amb les persones que la integren el relat de la història. 

La presentació, que va reafirmar el compromís del Centre del Carme per a visibilitzar la labor 

del món associatiu i la societat civil, va comptar amb una taula redona integrada per Paco 

Roca, Ana Himes i Antonio Javier García, que van destacar la importància de narrar el que la 

societat civil organitzada fa i fer-ho des d’un enfocament positiu, eixint de l’individualisme 

imperant en la nostra societat. Així mateix, els tres van coincidir en la importància de seguir 

duent a terme els tallers i culminar el treball de l’alumnat amb un llibre que integre totes les 

històries. 

En les pròximes setmanes el projecte tornarà al CCCC, amb una exposició amb les 

il·lustracions que formen part del llibre. 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 
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Web: fundaciohortasud.org   

mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org
https://fundaciohortasud.org/


 

   
 

 

NOTA DE PRENSA 

‘Històries de Superació II’ se presenta en el CCCC 

homenajeando  al alumnado de los Talleres de Cómic Social y 

al tejido asociativo  

En el acto participaron, entre otros, los ilustradores Paco Roca y Ana Himes, 

colaboradores de los talleres y autores del prólogo en el libro 

  

València – 11 de junio. El segundo volumen de Històries de Superació, el proyecto 

realizado conjuntamente entre el CCCC, la Fundació Horta Sud y el EASD, narra, a 

través de las historias ilusatradas realizadas por el alumnado participante en los 

Talleres de Cómic Social, la actividad de once asociaciones.   

El Centre del Carme Cultura Contemporània presentó ayer la presentación del segundo 

volumen de ‘Historiès de Superació’, un proyecto impulsado por la Fundació Horta Sud, el 

EASD y el Consorci de Museus que pretende poner en valor de forma gráfica la tarea que 

realizan las asociaciones en su día a día. 

 

Igual que en el primer volumen, el libro cuenta con la colaboración especial del reconocido 

ilustrador Paco Roca, que formó parte de los Talleres de Cómic Social del EASD y ha 

elaborado dos historias que forman parte del prólogo: ‘Los otros’ y ‘Cortina rasgada’. Además, 

en esta edición han participado también la ilustradora madrileña Ana Himes, tanto en el taller 

como en el prólogo con la historia ‘In Iak’ech Ala k’in’, y los dibujantes Antonio Javier García 

i Vicente Perpiñá, que han escrito e ilustrado la historia ‘Odisea interior’. 

 

Más allá del prólogo, el libro narra el trabajo de las personas que se organizan para conseguir 

un mundo mejor, a través de una mirada a la tarea de once asociaciones. Todas estas 

historias han sido escritas e ilustradas por estudiantes de los Talleres de Cómic Social II e III 

del EASD. Los alumnos, se adentraron en el mundo de la asociación que eligieron, 

conociendo su tarea y trabajando conjuntamente con las personas que la integran el relato 

de la historia. 

 

La presentación, que reafirmó el compromiso del Centro de Carme para visibilizar la labor del 

mundo asociativo y la sociedad civil, contó con una mesa redonda integrada por Paco Roca, 

Ana Himes y Antonio Javier García, que destacaron la importancia de narrar lo que la 

sociedad civil organizada hace, y hacerlo desde un enfoque positivo, saliendo del 

individualismo imperante en nuestra sociedad. Así mismo, los tres coincidieron en la 

importancia de seguir llevando a cabo los talleres y culminar el trabajo del alumnado con un 

libro que integro todas las historias. 

 

En las próximas semanas el proyecto volverá al CCCC, con una exposición con las 

ilustraciones que forman parte del libro. 
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