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Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 
Benvolguts amics, volem començar aquest butlletí donant les gràcies a 

tots els assistents al nostre Sopar de Final de Temporada del passat 8 de 
juliol. 

Va ser realment agradable compartir la vetllada amb la família 
herculana. Vam viure inoblidables moments d'emoció, sorpreses i 
herculanisme pels quatre costats. Ens sentim molt feliços de la gran 
resposta obtinguda i de l'assistència de més de 100 comensals. 

També volem agrair a l'equip de professionals del Restaurant El Sorell 
l'acurada organització d'una vetllada excel·lent en la que tot va eixir a la 
perfecció. 

Enhorabona a tots. Matxo Hèrcules! 

 

Herculà d’Or 2016 

Després d'una molt renyida votació en què vau participar 54 
associats i després de 2 anys declarant-se desert, Paco Peña va 

aconseguir el primer lloc i fou declarat Herculà d'Or 2015-16, en 

reconeixement a la seua trajectòria i representació dels valors herculans. 

Van recollir el premi en el seu nom els representants del club Tomás 

Moya i Quique Sala, que va dirigir unes paraules als assistents després del 

seu recent nomenament com a Delegat del club per a l'afició. 

  
 

Hèrcules Futbol Sala Sant Vicent 

En el nostre sopar de final de 

temporada també van estar 

presents diversos representants de 

l'equip herculà de futbol sala, que 

tan a prop va estar d'aconseguir 

l'ascens a la màxima categoria. 
En nom del club, el seu 

president Daniel Vallejo va rebre 
un merescut trofeu de mans dels 
nostres associats Juan Carlos 

Hernández i Pedro Arenas. 
Per la seua banda, la Penya 

Sergio Fernández va fer entrega 

d'un trofeu a Carlos Parra, en 

reconeixement de la seua 

trajectòria com a capità de 

l'equip. El jugador el va rebre de 

mans del Regidor d'Esports de Sant 

Vicent, José Luis Lorenzo. 
 

Hèrcules Paralímpic 

Tampoc podia faltar un 

reconeixement per a la gran 

temporada realitzada per 

l'Hèrcules Paralímpic, quedant 

campió nacional el passat 29 de 

maig. 
Gran part de la plantilla ens va 

acompanyar en el sopar i el seu 

capità Miguel Romero així com la 

seua directora tècnica Paloma 

Ureña van rebre un trofeu-

homenatge per part dels nostres 

companys Rafa Vega i David Rubio. 
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Reconeixement a la directiva eixint 
 

Un emotiu moment va ser sens dubte l'homenatge 
especial a la directiva que ha estat portant les regnes 

de l'Associació durant 11 anys des de la seua fundació 
en 2005. 

 

El president Félix Recuenco, el secretari Miguel 
Gonzálvez, així com els vocals José Andrés Vicente, 

José Antonio Soler, Teddy García, Iñaki Domene, Javier 

Collado i Vicente Mestre van rebre un gran i emotiu 

aplaudiment de tot el restaurant. 
 

A més, Félix i Miguel van rebre sendes plaques 
commemoratives com a premi a la seua gran tasca en 

nom de l'Associació i del sentiment herculà. 
 

També vam voler lliurar un reconeixement per al 
nostre amfitrió Vicente Mas, abonat a l’Hèrcules des de 

1944 i actual abonat nº 10. 
 

Museu Herculà 
 

Durant el sopar, l'ex-secretari de l'Associació Miguel 

Gonzálvez va decidir regalar per a l'Associació una 
històrica i vistosa caricatura de la Plantilla 74-75, del millor 

Hèrcules de la història i que va quedar classificada en el 

5é lloc de 1ª divisió i empatada a punts amb la Reial 

Societat, en la qual apareixen mítics jugadors com 
Giuliano, Rivera, Quique, Saccardi, Barrios i José Antonio 

Hervás entre d'altres, i que per la seua banda li acabava 

de lliurar el mateix José Antonio. En aquest moment, 
Miguel proposà a l'escenari la idea de crear un Museu 
Herculà, on es puga exposar tot tipus de tresors, com 

l’esmentat dibuix. 

Des de la directiva de l'Associació estem actualment 

estudiant aquest projecte i properament vos tindrem 

informats de les novetats al respecte. 

 

Presentació del C.D. Iraklis 2016-17 

Com ja hem anunciat en anteriors butlletins, l'Associació Herculanos tindrà el seu propi 

equip competint en la Segona Regional per a la temporada que començarà dins 

d’escasses setmanes: Es tracta del nostre CD Iraklis, que està competint en Futbol 7 des 
de 2006, i passa d'aquesta manera al Futbol 11 federat. 

Durant la gala Final de Temporada els seus jugadors Raúl i Kevin van lluir les noves 

equipacions amb què defendran els colors de l'Associació. La primera és blanc-i-blava i 

d'un estil "retro" mentre que la segona és negra monocolor. 

També volem donar les gràcies a tots els que col·laboràreu amb el club comprant algun 

dels articles que es van posar a la venda o participant en la tómbola a benefici del CD. 
Iraklis. 

 
 
 

 

I com diu el seu "crit de guerra" ... GLÒRIA IRAKLIS !! 
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Sopar Fi de Temporada - Galeria Fotogràfica 
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Guanyadors del concurs fotogràfic ‘Trau-los els colors’ - #SomFillsDelPoble 

 

Millor Decoració 

Andrea Piñero 

 

Millor Foto 

 V.Escolano – A.Cerdá  

(Penya Herculana Altet) 

 

Premi del Jurat 

Guillermo Martínez 

 

 

Viatges a Toledo i Cadis 
 

De cara als partits de playoff que 

l'Hèrcules va disputar com a visitant a 

Toledo i Cadis, des d’Herculanos llançàrem 
una campanya per a subvencionar el 

desplaçament dels nostres associats que 
anaren a acompanyar i encoratjar el nostre 
equip. 

 

 

Volem agrair a Álex Manzaneque la 

inclusió del nostre vídeo en la prèvia de la 

retransmissió del partit al Ramón de 

Carranza. 
Gràcies a açò, els 8 socis traslladats a 

Cadis van poder saludar tots els 
espectadors d'Alacantí TV que van vore el 

partit des de la Plaça dels Estels o des de 

les seues llars. 

 
 

 

Fins sempre, Maki! 

En els últims compassos de la lliga ja 

finalitzada ens deixava un herculà molt 

estimat per l'afició: Fernando García 
Rodríguez, conegut més popularment com "El 

Maki". 

Nét i fill de directius de l'Hèrcules (José 

García Sellés i José Luis García Villó), era 

habitual en molts desplaçaments des de molt 

de temps arrere. Des d’Herculanos volem 
enviar una forta abraçada a la seua família i 

amics. Fins sempre, Maki! 
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COMUNICAT TRASLLAT 

MONUMENT DEL “CHEPA” 

 

El 13 de juliol l’Associació 

Herculanos va mostrar el seu 

malestar públicament al 

voltant de la decisió de 

traslladar el bust de Vicente 

Pastor “el Chepa” (fundador 

de l’Hèrcules) del  seu lloc 

habitual més visible dels 

últims anys a les escales 

d’accés a l’avantllotja. 

 
Podeu llegir-lo  

en aquest enllaç: 
http://asociacionherculanos.net/comunic

ado-de-la-ahh-sobre-el-busto-de-vicente-

pastor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últims vídeos del canal: 

- “Himno de Alicante a Capela 

para el marcador” 

- “Los 6 primeros meses” 

- “Iraklis” 

Homenatge a Constantino Grau 

Des de l'Associació estem en contacte 

amb el Patronat d'Esports de 

l'Ajuntament de Sant Vicent del 

Raspeig i amb la Penya Sergio 

Fernández per a retre homenatge 

pròximament al recentment finat 

Constantino Grau Faura, jugador de 

l'Hèrcules en les temporades 72-73 i 73-

74, aconseguint en aquesta última 

l'ascens a 1ª Divisió amb Arsenio 

Iglesias d'entrenador. Molt estimat a la 

localitat santvicentera, Grau ens ha 

 
deixat als 67 anys d’edat. 

Vos mantindrem informats al 

respecte. 
 

Esperem les vostres 

col·laboracions! 

A partir del butlletí número 4 

volem publicar les 

col·laboracions dels nostres 

associats: Articles d'opinió, 

fotografies herculanes,... I en 

general tot tipus de propostes 

per fer del nostre butlletí de 

notícies un canal de 

comunicació i un punt de 

trobada. Podeu contactar amb 

nosaltres en qualsevol dels 

nostres canals habituals. 

 

Una forta abraçada i bon estiu! 

 herculanos2005@gmail.com  Asociación Herculanos 

www.asociacionherculanos.com   @asoc_herculanos   

COMUNICAT  

AMISTÓS  

CFI ALICANTE-HÉRCULES 
 

L'Associació també va 

emetre un comunicat el 21 
de juliol, arran del malestar 

causat entre l'afició 

herculana per la 

celebració d'aquest partit. 
 

Podeu llegir-lo 

en aquest enllaç: 
 

http://asociacionherculanos.net/comun

icado-de-la-ahh-en-relacion-al-

amistoso-contra-el-cfi-alicante 

Nou canal YouTube de 

l'Associació Herculanos 

L'Associació disposa del 
seu propi Canal YouTube on 

podreu trobar tots els vídeos 

que hem creat en els últims 

mesos. 

 

 Per a accedir-hi, podeu teclejar 

"Asociación Herculanos" des de 

la mateixa barra de recerques 

de YouTube o bé fer clic a 

l'enllaç corresponent des de la 

nostra pàgina web 
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