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Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 
NOVA TEMPORADA, NOVES IL·LUSIONS 

El passat 20 de juliol va tenir lloc la nostra tradicional Gala de Fi de 

Temporada a l'Hotel Maya d'Alacant. Va ser sens dubte una nit per al record 

en què a més de lliurar-se el guardó "Herculà d'Or" (vore detall a la columna 

de la dreta), es va donar complert homenatge a la nostra pedrera que tan 

grans èxits ha recollit durant la campanya 2018-19. Tant l'equip Juvenil de 

Divisió d'Honor, com el filial Hèrcules "B" han aconseguit respectius ascensos, 

en aquest últim cas a Tercera Divisió, en la qual s'enfrontarà a rivals d'entitat 

com el C.D. Alcoyano, el C.D. Eldense o el Novelda C.F, entre d'altres. El 

nostre bon amic i associat Paco Esteve, en representació del cos tècnic del 

Futbol Base de l'Hèrcules durant la temporada 18/19, va recollir la placa de 

reconeixement per al Juvenil "A". 

També es va homenatjar Juan Antonio Escribano després d'una tasca 

encomiable al capdavant de l'Associació de Veterans del HCF que a partir 

d'ara estarà presidida per una altra llegenda herculana, Pepe Varela. 

Una vegada més i per quart any consecutiu, el nostre Hèrcules Paralímpic va 

recollir el seu reconeixement pel seu nou Campionat Nacional de Lliga, i la 

seua psicòloga esportiva Paloma Uriarte i el seu capità Héctor Gadea ens 

van dedicar unes emotives paraules. 

 

Finalment, des de l'Associació hem volgut retre homenatge a l’HLA Lucentum 

pel seu merescudíssim ascens a lliga LEB Or de Bàsquet. Moltíssimes gràcies 

al seu president Toni Gallego i al seu secretari Óscar Peñalver per 

acompanyar-nos en un dia tan especial per a l'Associació Herculanos. 

També ens va acompanyar Marisa Gayo, regidora d'Esports de l'Excm. 

Ajuntament d'Alacant en el període 2018/2019, en el qual es va dur a terme 

la segona iniciativa del Projecte "Memòria Històrica Herculana" amb el 

marcatge de les línies de l'antic Camp de la Vinya a la seua antiga ubicació, 

a la plaça del mateix nom. (Continua a la pàgina següent) 

ISMAEL FALCÓN, 

HERCULÀ D’OR 2018-19 

 

En votació realitzada en la qual tenien 

dret a vot els 159 membres de 

l'Associació, el porter gadità de 35 

anys va resultar vencedor front a les 

altres candidatures obtenint el següent 

resultat final: 

ISMAEL FALCÓN: 264 vots 

PABLO ÍNIGUEZ: 230 

NANI: 217 

FRAN MIRANDA: 197 

CARLOS MARTÍNEZ: 112 

Ismael Falcón s'uneix així, al prestigiós 

grup d'herculans en què ha recaigut 

aquest guardó que atorga anualment 

l'Associació Herculanos. Juanjo Nieto, 

Paco Peña, Sendoa, Tote, Perfecto 

Palacio o el mateix Quique Hernández 

han estat alguns dels premiats en 

edicions anteriors. 

Tomás Moya, director de comunicació 

de l'Hèrcules CF va recollir en nom 

d'Ismael Falcón la seua placa com 

Herculà d'Or 2019 i ens va dedicar 

unes emotives paraules en nom del 

porter homenatjat. 
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Com a colofó, lliurament en primícia per als assistents del còmic "Vicente Pastor, de Oficio Fundador", història 

de l'Chepa contada als xiquets, i que serà presentat oficialment en els propers mesos. Enhorabona a Chesco i 

Manolo per un treball de 10 !!! Vore article a continuació. 

Un gran agraïment també a l'Hotel Maya per totes les facilitats que se'ns van donar per organitzar l'esdeveniment. 

Tot això i molt més, en una nit d'exaltació de l’herculanisme, que encara en temps difícils militant en la tercera 

categoria del futbol nacional, no deixa de mostrar orgullós seus valors i tindre esperança en el futur. Una forta 

abraçada i Matxo Hèrcules! 

Més fotos a http://asociacionherculanos.com/galeria-de-imagenes-de-la-gala-herculanos-2019 
 

GALERIA FOTOGRÀFICA 
 

  

  

  

http://asociacionherculanos.com/galeria-de-imagenes-de-la-gala-herculanos-2019
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“VICENTE PASTOR, DE OFICIO FUNDADOR”, 

LA HISTÒRIA DEL CHEPA CONTADA ALS XIQUETS 

“Vicente Pastor, de oficio fundador”, la història del Chepa contada als xiquets, és el nou 

projecte en el qual ens hem embarcat des de l'Associació Herculanos, dins de la sèrie 

d'activitats que estem desenvolupant amb motiu del centenari de l'Hèrcules CF, a celebrar el 

proper 2022, la primera pedra de la qual va ser la col·locació d'una placa commemorativa a la 

façana de l'edifici del carrer Sant Francesc on va viure i va morir Vicente Pastor, fundador del 

nostre club. 

Aquell xicotet gest, possible gràcies al suport entre d'altres del per aleshores alcalde de la 

nostra ciutat Gabriel Echávarri, va ser una fita per a l’herculanisme i va marcar el tret d’eixida 

per a tota una sèrie d'activitats que tenen com a objectiu final difondre i reivindicar els valors i 

història de l'Hèrcules CF. 

 
 

D'aquesta manera, hem dissenyat també, una aplicació per a dispositius mòbils, "Memoria 

Herculana", disponible al PlayStore d'Android, i que permet un passeig interactiu per tots aquells 

llocs de la nostra ciutat relacionats d'una manera o altra amb la història del nostre Club . 

Així arribem ara a la publicació del conte “Vicente Pastor, de oficio fundador”, la història del 

Chepa contada als xiquets, amb moltes il·lustracions i amb textos fàcils de llegir, adequats per 

als més xicotets a partir de cinc anys. Les imatges han estat realitzades per Chesco López, sent 

Manolo Piera l'autor del guió i els textos. 

La publicació va ser presentada en primícia al final de la Gala de Fi de Temporada 18/19, i serà 

presentada oficialment en els propers mesos. S'han editat 300 exemplars i molt prompte, tots els 

nostres associats rebran gratuïtament d'un exemplar, encara que en la pàgina següent teniu 

una xicoteta avançada. Esperem que vos agrade. Matxo Hèrcules! 
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“SENTIMENT HERCULÀ” – LLIBRET FOGUERA PLAÇA RUPERTO CHAPÍ 2019 

La part temàtica del Llibret de la Foguera Plaça Ruperto Chapí en la seua edició 2019 ha estat dedicada al 

Sentiment Herculà des de diverses vessants, amb especial èmfasi en els aficionats i col·lectius herculanos amb 

especial reconeixement entre la massa social. 

Així podrem trobar Vicente Mestre amb la seua col·lecció d'articles herculans, Manolo Piera amb el seu 

"Cabeza Negra", els nostres bons amics de la tertúlia "Senado Herculano", l'Hèrcules Paralímpic, l'Associació de 

Veterans i la Barraca "Peña Los Gorilas ", amb una secció dedicada a la nostra Associació. 

  

 

 

 

Però sens dubte els fermalls d'or del Llibret són l'article "Sóc filla de Rico Pérez" escrit per Teresa Rico Mora, 

explicant les seues vivències en primera persona dels quefers institucionals herculans del sens dubte president 

del millor Hèrcules de la història, i la galeria d'imatges "la construcció d'un somni", un recull de fotografies, la 

majoria inèdites i que pertanyen a la col·lecció privada de la Família Rico-Mora, que mostren les diferents fases 

de l'obra de construcció de l'estadi Rico Pérez. 

"Sentiment Herculà" va ser premiat en 17a posició dins de la Convocatòria d'Ús del Valencià en els Llibrets de 

Fogueres 2019, i pots descarregar-te'l en format PDF en https://llibretchapi.blogspot.com 

A l'Associació comptem amb algun exemplar en paper, que pots sol·licitar-nos fins a la fi d'existències enviant 

un correu electrònic a herculanos2005@gmail.com Matxo Hèrcules!  

https://llibretchapi.blogspot.com/
mailto:herculanos2005@gmail.com
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CACHO SACCARDI, EL ÚLTIMO GUERRERO ROMÁNTICO” 

Durant el passat mes d'abril va tenir lloc al local de l'Associació de Veterans de l'Hèrcules CF la presentació del 

llibre "Cacho Saccardi, el último guerrero romántico" per part d'Alejandro Saccardi, fill de la llegenda 

herculana, que es va desplaçar des d'Argentina per l'esdeveniment. 

Va ser sens dubte una vesprada per al record, recordant vivències en primera persona per part d'Alejandro, 

que van quedar immortalitzades pels nostres bons amics Teddy i Santi García de GLOBALON ALICANTE i que 

pots vore a https://www.youtube.com/watch?v=ZQGk1C81yEg, magnífica entrevista titulada “190413-VIDEO 

ENTREVISTA-CACHITO SACCARDI RECUERDA A SU PADRE” que inclou també preguntes, comentaris i vivències 

d'alguns dels presents en l'esdeveniment. 

 

 
 

Més imatges a: http://asociacionherculanos.com/imagenes-del-encuentro-con-alejandro-saccardi  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZQGk1C81yEg
http://asociacionherculanos.com/imagenes-del-encuentro-con-alejandro-saccardi
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VESPRADES DE FUTBOL AL LOCAL DE 

L'ASSOCIACIÓ DE VETERANS DE L'HÈRCULES C.F. 

Durant la fase final de la passada temporada, des de 

l'Associació vam dur a terme la iniciativa de vore junts 

alguns partits del nostre Hèrcules lluny del Rico Pérez al 

local de l'Associació de Veterans de l'Hèrcules CF, en virtut 

del conveni signat mesos arrere entre ambdues entitats 

per a l'organització conjunta d'activitats i l'ús compartit del 

local dels veterans herculans. 

 

Així, vam poder comptar amb la presència d'alguns de 

vosaltres en els nostres partits davant de Badalona, Ejea, 

Peralada i Barcelona B, amb café i brioixeria de Xaloc. 

Estem satisfets de la resposta obtinguda i esperem 

mantindre la iniciativa durant la propera temporada. 

Matxo Hèrcules! 

  

 

L'ASSOCIACIÓ, A LA FANZONE DEL RICO 

PÉREZ PER AL PLAYOFF D'ASCENS. 

També l'Associació va col·laborar al costat d'altres 

col·lectius herculans a la Fanzone del Rico Pérez per al 

Playoff d'ascens: paelles, animació, rebuda a l'equip ... i 

moltes altres activitats en què l'Associació va estar 

present, ja que la unió de l'afició és imprescindible per 

aconseguir portar a l'Hèrcules al capdamunt. 

 

La nostra felicitació a tots els companys de la resta de 

col·lectius herculans per l'espectacular treball durant les 

setmanes que va tindre lloc el Playoff, treballant colze 

amb colze amb el club en perfecta coordinació perquè 

tot isquera de la millor manera possible 

 

La propera temporada ho tornarem a intentar. Matxo 

Hèrcules! 
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS 

 

FÚTBOL PARA LEER:  

“SUEÑOS CUMPLIDOS…  

REALIDADES CRUDAS”   

Manolo Piera 

Comenzamos hoy una 
nueva sección en nuestro 
boletín; “Fútbol para leer” 
pretende ser un rincón 
donde periódicamente 
hablar de fútbol y literatura, 
o lo que es lo mismo, de 
libros cuya temática esté 
relacionada con el deporte 
rey.  
Para comenzar, no se nos 
ocurre    nada    mejor    que  

hacerlo con un libro autobiográfico de uno de los jugadores más 
importantes de la historia de nuestro club: José Antonio Hervás, 
popularmente conocido como “el Araña”. 

Nacido en abril de 1949 en Miguelturra (Ciudad Real), José Antonio 
creció en el seno de una familia humilde, siendo el quinto de siete 
hermanos. Siendo aún un niño, decidieron emigrar a nuestra 
provincia alicantina para buscarse un mejor porvenir. La pasión de 
José Antonio siempre fue el fútbol, y muy pronto se enroló como 
juvenil en las filas del Villajoyosa, pasando más tarde por el 
Español de San Vicente, Ceuta, para finalmente llegar al Hércules 
CF, donde permanecería once temporadas, ocho de ellas en la 
máxima categoría, formando parte como lateral derecho, de aquel 
mítico plantel que conformó el mejor Hércules de todos los 
tiempos. 

 

El libro está escrito en primera 
persona y en él han 
colaborado de manera 
principal su gran amigo José 
Nimes y su mujer M. Nieves 
Fernández-Cañadas. A Joaquín 
Ferrándiz, ex preparador físico 
del Hércules CF, le 
corresponde la tarea de un 
mínimo prólogo.  

Cuenta con muchas fotografías 
a todo color –gran parte de 
ellas de Perfecto Arjones– y se 
estructura en pequeños 
capítulos, muy cómodos de 
leer, en donde José Antonio 

habla de lo divino y de lo humano, mezclando reflexiones, historias 
y anécdotas de un jugador que lo dio todo por su camiseta y cuya 
impronta sigue marcada a fuego en la memoria de todos los 
aficionados herculanos. 

Son en total 128 páginas que se hacen muy entretenidas y forman 
un documento magnífico de la historia de uno de nuestros grandes 
jugadores. Te lo recomiendo sin dudar, disfrutarás con su lectura. 

 
 
“Sueños cumplidos… 
Realidades crudas”  

José Antonio Hervás 
Rivas. 2016. 128 
pàgines. Autoedició. 
PVP 20€. 

On comprar-lo? 

Pots adquirir-lo si et 
poses en contacte amb 
José Antonio Hervás 
Rivas a través del seu 
Facebook personal o 
també si ens envies un 
e-mail a 
herculanos2005@ 
gmail.com i nosaltres 
et farem la gestió. 

Volem comptar amb les vostres col·laboracions: Articles d'opinió, fotografies herculanes, ... i en general tot tipus de 

propostes per fer del butlletí de l'Associació el nostre canal de comunicació i punt de trobada. Podeu contactar 

amb nosaltres en qualsevol dels nostres canals habituals. Esperem les vostres col·laboracions! 
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DE NUEVO CON VOSOTROS 

Quique Tébar 

Estimados asociados, ya estamos de 
nuevo con vosotros. Ya tenéis en 
vuestras manos el Boletín nº 15. 

Se ha hecho de rogar, sí. Pero como 
podéis ver, en los últimos meses no 
hemos parado de trabajar. No hemos 
parado de organizar actividades para 
vosotros: homenajes, presentaciones, 
colaboraciones con el club, … y este 
boletín es prueba de ello. 

Hemos destinado nuestros recursos y esfuerzos al día a día, y en la última 
reunión de la Junta Directiva acordamos editar 3 ediciones anuales, 
precisamente para poder centrarnos más en organizar todas las actividades, 
vuestras actividades, de las cuales tenéis información instantánea en nuestra 
web, nuestro canal de Twitter y nuestra página de Facebook. 

Os recordamos también que disponemos de un Canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7QLBWqM5j_rX8StcqK4Gkw en el que 
podéis ver todos los vídeos que hemos ido realizando en los últimos años, y 
por supuesto estáis todos invitados a colaborar. Para acceder, lo más sencillo 
es entrar en la página principal de YouTube y desde el cuadro de búsqueda, 
teclear simplemente “Asociación Herculanos”. 

También es justo indicar que no es fácil caer y volver a levantarse. El pasado 
23 de junio fue un día muy difícil para el herculanismo. En una gran tarde de 
un gran rival, la S.D. Ponferradina conseguía imponerse por 1-3 a nuestro 
equipo, y aunque no perdimos la fe en ningún momento, dejó prácticamente 
sentenciada la eliminatoria. Nuestra enhorabuena al conjunto berciano al que 
deseamos la mejor de las suertes y que nos veamos pronto en la categoría de 
plata del fútbol español, a la que debemos volver cuanto antes. Todo ello ha 
hecho que este Boletín 15, que queríamos haber editado al final del play-off, 
se haya retrasado unas cuantas semanas. En el próximo Boletín 16 esperamos 
retomar también la sección “Hablamos con”, que en esta ocasión se ausenta 
temporalmente. 

Os quiero hacer una pequeña avanzadilla de cuáles van a ser las principales 
actividades para la próxima temporada 2019/2020. Por una parte continuar  

 

con la campaña “Memoria Histórica Herculana”, para la cual 
esperamos retomar el contacto con la Concejalía de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Alicante, que tras las últimas Elecciones 
Municipales está regentada por José Luis Berenguer. 

Queremos poner en valor el cómic “Vicente Pastor, de oficio 
fundador”, la historia del Chepa contada a los niños y presentarlo en 
ámbitos escolares y de literatura infantil. Queremos intensificar las 
relaciones con el resto de colectivos herculanos de cara a organizar 
fanzones, desplazamientos con el equipo y todo tipo de eventos en 
colaboración con el club. Y por supuesto queremos seguir siendo 
vuestra asociación. Nuestro punto de encuentro. Nuestro lugar 
herculano. 

Y a título personal, yo también espero estar pronto de nuevo con 
vosotros. Como bien sabéis, llevo muchos meses de expatriación 
laboral desde el pasado mes de Julio 2018. Primero en Hungría y ahora 
en Polonia. Y aunque es cierto que he podido escaparme en alguna 
ocasión para estar presente en actividades de la Asociación, y por 
supuesto en el playoff de nuestro equipo, no he tenido continuidad y 
os he visto con cuentagotas, y esto no puede ser. Pienso que ha 
llegado el momento de volver a Alicante y emprender un nuevo reto 
profesional, espero en mi sector de la energía solar, pero eso sí, esta 
vez desde casa. 

Y ahí espero estar, en la Butaca 51 de la fila 1 de Tribuna Alta del Rico 
Pérez. Y en todos los desplazamientos a los que pueda acompañar al 
equipo. Y espero veros mucho más que en los últimos meses. Un 
fuerte abrazo y ¡Macho Hércules! 

  

 

ALICANTE OPINIÓN, 

EL PORTAL DE LA LIBERTAD 

Óscar Crespillo 

Volvimos. Tras congelar el proyecto 
hace dos años, un día de San Juan, el 
de este 2019, decidimos que hacía 
falta dar voz a asociaciones, 
colectivos, sindicatos, partidos 
políticos, clubes y ciudadanas y 
ciudadanos  

Somos "Alicante Opinión", 
https://alicanteopinion.es y aquí 
cabemos todas y todos  

Quien desea escribir lo puede hacer. 
Quien tiene algo que contar lo puede 
contar. Quien sólo desea leer aquí hay  

 

de todo: humor, política, estilo de vida y deporte. 

Y por ello, agradecemos a la Asociación Herculanos su cariño 
mostrado en la anterior etapa deseando que en esta segunda los lazos 
se sigan estrechando. Porque la AHH es libre. Porque nosotros 
queremos ser el portal de la libertad. 

La dirección de correo electrónico para quien desee escribir es: 
articulos@alicanteopinion.es Esperamos vuestra participación. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7QLBWqM5j_rX8StcqK4Gkw
https://alicanteopinion.es/
mailto:articulos@alicanteopinion.es
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ACTUALITAT DEL C.D. IRAKLIS 

El C.D. Iraklis, equip vinculat a la nostra Associació des dels seus orígens en Futbol 7, va guanyant protagonisme en 

els mitjans de comunicació de Sant Vicent, localitat en la qual té la seua seu social. Inicia la seua quarta 

temporada a Segona Regional de Futbol 11, també amb il·lusions renovades i un nou projecte esportiu. El passat 

mes de juliol va realitzar la campanya de captació de jugadors per a la temporada que ve i ha renovat la seua 

Junta Directiva. El president serà José María Mateo De la Torre "Matu", amb Agustín Escribano Martínez com a 

vicepresident i José Pascual Guerrero Ruiz "Julen" com a secretari. Els vocals seran Matías Villarmarzo Latorre "Mato", 

Adrián Tortillol Arques i Víctor Escudero Herrera. 

  

També ha posat a la venda per primera vegada en la seua història els abonaments de temporada, sent l'Alcalde de 

Sant Vicent, Jesús Villar, el primer soci de la història del C.D. Iraklis. El president i el secretari del C.D. Iraklis han fet 

entrega del carnet Núm. 1 del Club al primer edil i el Núm. 2 al Regidor d'Esports del municipi sanvicenter, José Luis 

Lorenzo. 

Els posseïdors del Carnet de Soci tindran descomptes, avantatges en patrocinadors i col·laboradors del club. 

El preu per als interessats és de 20 euros. Més informació a https://www.facebook.com/cdiraklis.  

https://www.facebook.com/cdiraklis


ANUNCIA ACÍ 

EL TEU NEGOCI I 

COL·LABORA AMB 

L’ASSOCIACIÓ 

HERCULANOS 
PREUS PER BUTLLETÍ: 

1/8é d’A4 – 30€ 

2/8ens d’A4 – 60€ 

4/8ens d’A4 – 120€ 

8/8ens d’A4 – 240€ 

El preu inclou la inserció d'un banner a la 

nostra WEB durant ELS QUATRE MESOS 

corresponents al butlletí en el qual apareix 

l’anunci. 

Per exemple, un anunciant que pagara 60 € tindria dret a un anunci d’1/8é 

en dos butlletins consecutius i un anunci a la web durant un període de 4 

mesos. 

Per a contractar o consultes: herculanos2005@gmail.com 

mailto:herculanos2005@gmail.com

