
 

   
 

 

NOTA DE PREMSA 

El segon volum d’Històries de Superació, amb onze històries 

d’associacions, es presenta dijous al CCCC  

La segona edició del projecte de la Fundació Horta Sud, EASD València i el 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana compta amb la col·laboració 

d’autors de prestigi com Paco Roca i Ana Himes. 

  

València – 7 de juny. La segona entrega d’Històries de Superació es presenta el dijous 

10 de juny al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), amb la presència, entre 

d’altres, de Paco Roca i Ana Himes. En aquest volum, els i les estudiants d’EASD 

València que han participat als Tallers de Còmic Social II i III han plasmat històries de 

superació d’onze associacions de diferents àmbits, a més de les històries en el pròleg 

de Paco Roca, Ana Himes, Antonio Javier García i Vicente Perpiñá. 

Quatre anys després d’haver presentat el primer volum del llibre ‘Històries de Superació’, el 

dijous 10 de juny es presenta, al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), el segon 

volum, amb les històries de superació d’onze associacions de diferents àmbits i amb la 

participació, en el pròleg, dels il·lustradors Paco Roca, Ana Himes, Antonio Javier García i 

Vicente Perpiñá. 

Igual que en la primera edició, ‘Històries de Superació II’ naix de la col·laboració entre la 

Fundació Horta Sud i l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), amb el suport 

del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Amb la mateixa essència d’explicar 

històries de les associacions que intenten cada dia construir una societat millor, els alumnes 

dels Tallers de Còmic Social II i III de l’EASD han il·lustrat la tasca d’associacions com 

Teuladí, Artic, AVM3J, Per l’Horta o el C.E. Handbol Femení Paiporta entre d’altres. 

L’obra, conformada del recopilatori de les diferents històries, sorgeix d’una aproximació de 

l’alumnat dels Tallers de Còmic Social a les entitats, la pròpia documentació realitzada pels 

alumnes i el treball de la història amb el professor, el grup, l’associació en concret de la qual 

s’explica la història i la Fundació Horta Sud. 

En els tallers, a més del professorat habitual de l’ESAD, hi col·laboraren també els 

il·lustradors de reconegut prestigi Paco Roca i Ana Himes. En la presentació del llibre hi 

participaran els dos il·lustradors, així com el gerent del Consorci de Museus de la Comunitat 

Valenciana, José Luis Pérez Pont, la presidenta de la Fundació Horta Sud, Imma López, el 

representant de l’EASD, Antonio Sánchez i el professor i codirector del Taller de Còmic Social, 

Antonio Javier Garcia. L’acte serà moderat pel director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta 

i comptarà amb un aforament molt reduït per complir amb les màximes garanties els protocols 

de seguretat vigents. 

La presentació es podrà seguir en streaming a través de YouTube en el següent enllaç: 

bit.ly/PresentacióCCCC 

 



 

   
 

 

 

LLISTAT D’AUTORS I AUTORES, HISTÒRIES I ASSOCIACIONS  

Amparo Barriga No hace falta ir tan lejos Associació Teuladí 

Carlos Mercé Esplai Associació Esplais Valencians 

Gabriel Molinaro 

Fabián Molinaro 

El plan ARTIC 

Arantxa Morcillo 43+47=13 AVM3J 

Beatriz López La unió fa la força Societat Artístic-Musical La 

Unió de Quart de Poblet 

María Benet Un jardinet per a tots Associació eco-animalista de 

Manuel 

David Martínez Tipo 1, el viaje por el camino 

azul 

Asociación Valenciana de 

Diabetes 

Gabriel Molinaro 

Noelia Álvarez 

Un día de perros, la depresión y 

la compañía 

SOS Sagunto 

Carlos Sánchez Pitlane AVAPACE 

Airin Studi·o (Airin Vacnar) Las guerreres C.E. Handbol Femení Paiporta 

Vicente Perpiñá El segon Miracle dels peixets Per l’Horta 

Daniel Otero Nuestra Caverna Referència a les associacions 

en general 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Aleix Pujol Puigmal 
Telèfon: 961 553 227 | Correu: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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NOTA DE PRENSA 

El segundo volumen de Històries de Superació, con once historias 

de asociaciones, se presenta el jueves en el CCCC 

La segunda edición del proyecto de la Fundació Horta Sud, EASD València y 

el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana cuenta con la 

colaboración de autores de prestigio como Paco Roca y Ana Himes 

  

València – 7 de junio. La segunda entrega de Històries de Superació se presenta el 

jueves 10 de junio en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), con la 

presencia, entre otros, de Paco Roca y Ana Himes. En ese volumen, los y las 

estudiantes de EASD València que han participado en los Talleres de Cómic Social II y 

III han plasmado historias de superación de once asociaciones de diferentes ámbitos, 

además de las historias en el prólogo de Paco Roca, Ana Himes, Antonio Javier García 

y Vicente Perpiñá. 

Cuatro años después de haber presentado el primer volumen del libro ‘Històries de 

Superació’, el jueves 10 de junio se presenta, en el Centre del Carme Cultura Contemporània 

(CCCC), el segundo volumen, con las historias de superación de once asociaciones de 

diferentes ámbitos y con la participación, en el prólogo, de los ilustradores Paco Roca, Ana 

Himes, Antonio Javier García y Vicente Perpiñá. 

Igual que en la primera edición, ‘Històries de Superació II’ nace de la colaboración entre la 

Fundació Horta Sud y l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), con el apoyo 

del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Con la misma esencia de contar 

historias de las asociaciones que intentan cada día construir una sociedad mejor, los alumnos 

de los Talleres de Cómic Social II y III del EASD han ilustrado la tarea de asociaciones como 

Teuladí, Artic, AVM3J, Per l’Horta o el C.E. Handbol Femení Paiporta entre otros. 

La obra, que recopila las distintas historias, surge de una aproximación del alumnado de 

Talleres de Cómic Social a las entidades, la propia documentación realizada por los alumnos 

y el trabajo de la historia con el profesor, el grupo, la asociación concreta de la que se narra 

la historia y la Fundació Horta Sud. 

En los talleres, además del profesorado habitual del ESAD, también colaboraron los 

ilustradores de reconocido prestigio Paco Roca y Ana Himes. En la presentación del libro 

participaran los dos ilustradores, así como el gerente del Consorci de Museus de la Comunitat 

Valenciana, José Luis Pérez Pont, la presidenta de la Fundació Horta Sud, Imma López, el 

representante del EASD, Antonio Sánchez y el profesor y codirector del Taller de Cómic 

Social, Antonio Javier Garcia. El acto estará moderado por el director de la Fundació Horta 

Sud, Julio Huerta, y contará con un aforo muy reducido para cumplir con las máximas 

garantías los protocolos de seguridad vigentes. 

La presentación se podrá seguir en directo a través de YouTube en el enlace siguiente: 

bit.ly/PresentacióCCCC 

 



 

   
 

 

 

LISTADO DE AUTORES Y AUTORES, HISTORIAS Y ASOCIACIONES 

Amparo Barriga No hace falta ir tan lejos Associació Teuladí 

Carlos Mercé Esplai Associació Esplais Valencians 

Gabriel Molinaro 

Fabián Molinaro 
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Arantxa Morcillo 43+47=13 AVM3J 

Beatriz López La unió fa la força Societat Artístic-Musical La 

Unió de Quart de Poblet 

María Benet Un jardinet per a tots Associació eco-animalista de 

Manuel 

David Martínez Tipo 1, el viaje por el camino 

azul 

Asociación Valenciana de 

Diabetes 

Gabriel Molinaro 

Noelia Álvarez 

Un día de perros, la depresión y 

la compañía 

SOS Sagunto 

Carlos Sánchez Pitlane AVAPACE 

Airin Studi·o (Airin Vacnar) Las guerreres C.E. Handbol Femení Paiporta 

Vicente Perpiñá El segon Miracle dels peixets Per l’Horta 

Daniel Otero Nuestra Caverna Referència a les associacions 

en general 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Aleix Pujol Puigmal 
Teléfono: 961 553 227 | Correo electrónico: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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