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Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 
La nova directiva de l'Associació Herculanos ja complix 4 mesos en 

el càrrec. Des d’aleshores estem duent a terme diferents iniciatives, 
que volem apropar-vos, als socis. 

Per açò hem creat aquest butlletí bimensual, que ja fa el seu segon 
número, i que és el nostre canal de comunicació amb vosaltres perquè 
tingueu de primera mà totes les notícies de l'Associació. A més, 
seguirem enviant-vos les comunicacions i correus electrònics quan 
l'actualitat apressa. 

Reiterem el nostre oferiment a que tots pugueu participar en les 
nostres activitats i proposar més idees. Recordeu, l'Associació és de 
tots. No oblideu que podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del 
correu electrònic o les nostres xarxes socials. 

Viatge per la primera ronda de playoffs 

  

 

Amb el nostre equip ja matemàticament 

classificat per a disputar la promoció d'ascens a 

Segona, l'Associació ha decidit organitzar un 

viatge d'aficionats per acompanyar l'Hèrcules en 

el seu primer partit com a visitant. 

Independentment del lloc de classificació final 

de l'Hèrcules, així com de la major o menor 

proximitat geogràfica del nostre rival, oferirem a 

tots els nostres socis la possibilitat d'assistir al partit. 

En breu rebreu més informació. Els preus i els 

horaris encara estan per determinar en funció del 

rival que ens depare el sorteig i la data del partit. 

 

Sopar benèfic de  

l'SPA Plaza de Argel 

Un grup de membres tant 

de l'actual com de l'anterior 

directiva, així com altres socis 

vam acudir el 18 de març al 

sopar benèfic de l'SPA Plaza 

de Argel, en què el club ens 

va concedir un premi com a 

"reconeixement als nostres 

valors esportius" . 

Agraïm el bonic detall a l'SPA i 

els desitgem molts èxits. 

 

20 aniversari 

de la penya Kali 

El passat 9 d'abril, 

l'Associació es va sumar a 

la penya Kali Nord en el seu 

partit de celebració i el 

posterior sopar pels seus 20 

anys animant el C.B. 

Lucentum. 

Així mateix, hem compartit 

l'emoció del futbol sala 

amb la directiva i penyes 

de l'Hèrcules Sant Vicent, 

als que felicitem per la seua 

excel·lent temporada i 

desitgem els majors èxits. 
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Reunió amb la Regidoria de Cultura 

 

 
 

Presentació del projecte 

 en el Registre Municipal 

 

 

Projecte 'Memòria Històrica Herculana' 
 

El passat mes de març vam mantindre una primera reunió amb la 

Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant. 

En aquesta reunió els representants municipals van acollir amb bons 

ulls les nostres idees de construir un monument al fundador de l'Hèrcules 

Vicente Pastor "el Chepa" a la Plaça Calvo Sotelo, instal·lar una placa 

commemorativa a la que va ser la seua casa i col·locar un recordatori 

de l'antic Camp de la Vinya en l'actual parc. 

Després d'aquesta positiva reunió, el 25 d'abril vam acudir a 

l'Ajuntament a presentar oficialment el nostre projecte per registre. 

Podeu llegir el document íntegre lliurat en aquest enllaç de la nostra web 

(http://asociacionherculanos.net/la-asociacion-herculanos-presenta-

al-ayuntamiento-su-propuesta) 

Tant a la reunió com al posterior registre vam tindre el plaer d'anar 

acompanyats amb Luis Taza, nebot-nét de Vicente Pastor. 

 

També es va tractar amb la Regidoria d'Esports el tema de la Cursa 

Popular Herculana solidària, del qual ja anirem informant posteriorment. 

 

 

Per a aquest dia tan assenyalat en el calendari 

alacantí com és la Romeria de Santa Faç, l'Associació 

Herculanos va decidir promocionar una campanya 

per xarxes socials. 

En la campanya instàvem tots els herculans a que 

compartir fotos seues vestint la seua samarreta de 

l'Hèrcules amb el hashtag 

#HerculanosConLaSantaFaz. Volem felicitar-vos pels 

¡més de 700 tweets rebuts!  Moltes gràcies a tots. 

Entre els participants es va sortejar una invitació per 

al sopar de final de temporada, sent el guanyador del 

sorteig l’herculà Alejandro Pastor. 

 

 

 

 

 

               La foto guanyadora 

                                                  

  

Campanya #HerculanosConLaSantaFaz 
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COMUNICAT  

DECLARACIONS RAMÍREZ 

 

Arran de la recent adquisició 

d'accions de l'Hèrcules per 

part de Juan Carlos Ramírez, 

l'Associació va emetre un 

comunicat el passat 22 de 

març. 

 

En aquest comunicat 

manifestem la nostra 

desconfiança cap a aquest 

moviment, així com ens 

remetem als valors signats al 

'Manifest del Tossal'. 

 

Pots llegir el nostre  

comunicat en: 

 
http://asociacionherculanos.net/wp-

content/uploads/2016/03/COMUNICA

DO-AHH.pdf 

 

 

 

 

 

Divendres 8 de Juliol: Sopar Final de Temporada 2016-17 
 

Ja estem preparant un dels esdeveniments més especials de 

l'Associació Herculanos, la nostra Sopar de Final de Temporada 

amb tots vosaltres. 

 

Com dicta la nostra tradició, lliurarem en aquest sopar el nostre 

premi 'Herculà d'Or'. El guanyador del mateix ho decidirem entre 

tots els socis quan acabe la lliga. 

 

 

 

Tots els assistents rebran un xicotet obsequi, a més 

de moltes altres sorpreses. 

 

La cita serà el 8 de juliol a restaurant El Sorell (Av. de 

Dénia 47). Podeu reservar, indicant el nombre de 

comensals en: 

 

965 26 44 26 – 656 99 88 35 
 

comercial@restauranteelsorell.com 
 

El preu del cobert serà 15 € per als socis i 20 per a 

la resta d'assistents. Per a més comoditat per a tots 

també podeu abonar-lo anticipadament per 

transferència bancària. El número de compte vos serà 

especificat en l'email. 

 

Vos esperem !! 
 

 

Novetats del C.D. Iraklis 

 

El Club Esportiu Iraklis ha estat inscrit 

ja oficialment per jugar a Segona 

Regional a la temporada que 2016-17, 

a l'espera de la confirmació de la 

Federació. 

 

Ja podem confirmar que 

l'entrenador que dirigirà l'equip serà 

Juan Carlos Sanmillán Ortega. 

 

 

Finalment, el nom original 

proposat “Club Iraklis Asociación 

Herculanos” no  va poder ser inscrit ja 

incomplia les regles de la Federació 

que prohibixen denominacions 

similars a altres clubs ja existents. 

 

 

L'Associació estrena 

nuevo Instagram! 
@asocherculanos 

 

 

Reunió amb el Consolat  

de l'Equador 

Arran del tràgic terratrèmol que va 

causar estralls al país andí, 

representants de l'Associació van 

acudir al Consolat de l'Equador amb 

la intenció de col·laborar en un 

esdeveniment esportiu solidari. 

Properament informarem els socis 

sobre la naturalesa del mateix, a 

mesura que anem concretant els 

detalls. 

http://asociacionherculanos.net/wp-content/uploads/2016/03/COMUNICADO-AHH.pdf
http://asociacionherculanos.net/wp-content/uploads/2016/03/COMUNICADO-AHH.pdf
http://asociacionherculanos.net/wp-content/uploads/2016/03/COMUNICADO-AHH.pdf
mailto:comercial@restauranteelsorell.com
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Campanya ‘Sácales los colores’ per al playoff 
 

De cara a la fase de promoció d'ascens en què el nostre 

club es juga tornar a la categoria d’argent del futbol 

espanyol, vam llançar una campanya social per a donar 

suport al nostre Hèrcules. 

 

Per vestir Alacant de blanc i blau, l'Associació crea un 

concurs fotogràfic. Participar és tan fàcil com compartir 

fotos decorant els vostres balcons, comerços, cases, 

vehicles, etc a les xarxes socials (Facebook, Twitter i 

Instagram) amb el hashtag  #SomFilsdelPoble. 

 

 

Els autors de les millors fotos guanyaran premis 

com una samarreta de l'Hèrcules, 2 invitacions 

per al Sopar de Final de Temporada, un pack de 

productes de l'Associació o els llibres herculans 

“Cabeza negra, así que pasen cien años” i “10 

citas con la gloria”. 

 

Podeu trobar més informació de les bases del 

concurs al web o en els vostres emails 

 
 

 

Vídeo commemoratiu de la campanya 
La campanya està acompanyada per un vídeo amb 

imatges retrospectives del nostre equip i jugadors 

destacats, podeu trobar-lo a YouTube: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ts9_p33XfM 

Acords de patrocini 

L'Associació es troba en l'actualitat 

negociant acords de patrocini per a les nostres 

activitats amb diferents empreses, de les quals 

tindreu informació en el butlletí número 3. 

Estem totalment oberts a escoltar les vostres 

propostes. 

Nous articles de merchandising 

Igualment, estem en fase de selecció de 

nous articles de marxandatge d'un ampli 

catàleg, ja que volem adaptar-nos a les 

últimes tendències i que la nostra imatge 

estiga present en articles del dia a dia. ¡En el 

sopar final de temporada els coneixereu amb 

més detall! 

 

  herculanos2005@gmail.com   Asociación Herculanos 

www.asociacionherculanos.com   @asoc_herculanos 

mailto:herculanos2005@gmail.com
http://www.asociacionherculanos.com/

