
Associació Herculanos   
Butlletí Núm. 21 – Tercera Edició 2021  

 

Pàgina. 1                                                   Butlletí Associació Herculanos. Núm. 21 (Tercera Edició 2021) 

 

 

 

 

 

Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 

ENCENTEM EL CENTENARI 
Ha arribat l’hora. El nostre Hèrcules compleix cent anys dinamitzant i 

representant la societat alacantina, i per aquest motiu, des de l'Associació 

Herculanos hem posat tot el nostre afany i recursos per celebrar l'efemèride 

com es mereix. Llarga vida a l'Hèrcules! 

En les pàgines següents 

detallem les línies 

mestres de la nostra 

campanya que vam 

presentar de manera 

oficial el passat 26. 

d’octubre. Els seus àmbits 

són: Col·leccionisme, 

Fites Urbanes, Publicació 

“Blau, Blanc, Negre”, 

Marxandatge, 

Homenatge a Jugadors i 

Suport a la Comissió 

Oficial del Centenari. 

Atés que som una 

associació sense ànim 

de lucre, tots els 

beneficis obtinguts arran 

de la venda de les 

publicacions i 

marxandatge es 

destinaran a l’Hèrcules 

Paralímpic. 

En les pàgines següents, 

informació detallada 

sobre les diferents àrees 

d’actuació. Matxo 

Hèrcules! 

 

CALENDARI 2022, EN HOMENATGE 

ALS PIONERS HERCULANS 

Pròximament rebreu un obsequi per 

a l’any vinent. Es tracta d’un 

calendari herculà de paret per a 

2022.  

 

12 records herculans per a celebrar 

el centenari, i que corresponen a 12 

fotografies del llibre “Blau, Blanc i 

Negre” del qual teniu informació en 

l’article principal.  

 

El calendari 2022 de l’Associació 

s’emmarca dins d’una actuació 

subvencionada per la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport de la 

Generalitat Valenciana dins del 

programa d’ajudes per al foment del 

valencià en associacions d’àmbit 

social. Esperem siga una bona 

manera de retre homenatge als 

creadors del nostre somni. Matxo 

Hèrcules!! 
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COL·LECCIONISME 

Hem sol·licitat oficialment a la Comissió Filatèlica de l'Estat 

l'emissió d'un segell commemoratiu del qual esperem tindre 

notícies abans de final d'any. De la mateixa manera, també 

vam requerir a la Direcció de Desenvolupament de Negoci 

de SELAE l'emissió d'un dècim de loteria que ja ens ha estat 

concedit per al sorteig núm. 74/2022 corresponent al proper 

17 de setembre de 2022. 

Finalment, també hem sol·licitat a la direcció de zona de 

l'ONCE, l'emissió d'un cupó commemoratiu, els tràmits del 

qual es troben molt avançats.  

PUBLICACIÓ “BLAU, BLANC, NEGRE” 

I en les pròximes setmanes presentarem un nou llibre sobre 

la història dels començaments de l'Hèrcules amb imatges 

històriques que han estat colorejades per primera vegada i 

amb avançades tècniques de tractament digital de la 

imatge per a aquesta ocasió històrica. Es tracta del llibre 

“Blau, Blanc, Negre”, amb edicions en valencià i castellà. 

Un document únic que farà les delícies de tots els aficionats 

i constitueix un homenatge als pioners de l'entitat blanc-i-

blava.  

 

Compta amb la inestimable participació d'eminents 

historiadors i aficionats Herculans membres de la nostra 

associació com a Vicente Mestre, Luis Hernández, David 

Rubio, Josep Miquel García i Manuel Piera, i un convidat de 

luxe, el periodista del diari Información, Ramón Perez. 

Tots els nostres associats tindran a la seua disposició un 

exemplar totalment gratuït, que podran recollir a l'acte de 

presentació del mateix la data i el lloc del qual anunciarem 

en breu. 

I com no podria ser d’una altra manera, hi col·labora la 

Barraca “Peña Los Gorilas” que també apareix a la 

publicació, atés que va ser fundada el 1930. La publicació 

també apareixerà al Llibret 2022 de la barraca degana 

d’Alacant. 

FITES URBANES 

Recentment hem rebut l’excel·lent notícia que el record 

a l’antic camp de La Viña, impulsat des de l’Associació, 

ha estat finalment aprovat per l’Ajuntament d’Alacant 

amb la qual cosa ben prompte es vorà complert l'anhel 

de tindre un record a l’actual plaça. 

 

Volem enviar el nostre agraïment a la Regidoria 

d’Urbanisme, encapçalada per Adrian Santos i 

l’assessorament d’Apolonio Gómez-Lobo, amb qui 

mantenim la comunicació per a altres actuacions 

urbanes als voltants de l’antic Estadi Bardín i a la Plaça de 

Calvo Sotelo, de les quals ja hem informat en butlletins 

anteriors. 

Finalment, i també dins d'aquesta campanya de 

recuperació històrica a nivell urbà, mantenim la nostra 

proposta perquè la llista de carrers alacantí rendisca 

tribut als més il·lustres artífexs de la història blanc-i-blava. 

Des de Ramonzuelo fins a Humberto, passant per Pérez, 

Torregrosa, Baena… i tants altres jugadors, directius i 

entrenadors que mereixen tindre un record a la guia de 

carrers de la ciutat d’Alacant. 

HOMENATGE A JUGADORS 

Seria el nostre desig retre homenatge per a tots i 

cadascun dels jugadors que alguna vegada van tindre el 

privilegi de vestir la nostra samarreta. Com a 

representació d'això i de forma simbòlica, farem en el 

transcurs de la temporada i als salons de l'Hotel Maya 

d'Alacant un homenatge amb molta il·lusió, obert a tota 

l'afició amb jugadors representatius de la nostra història. 

Esperem vos hi sumeu, tant els nostres associats en 

particular com l'afició blanc-i-blava en general. José 

Ramón Betzuen, Juan Antonio Escribano, Juan Calatayud, 

José Antonio Hervás o José Joaquín Albaladejo són 

alguns dels jugadors que ja han confirmat la seua 

assistència, i molt prompte esperem també sumar-hi la 

presència de Carmelo Hèctor Giuliano, Manolo Alfaro, 

Eduardo Rodríguez , Paquito Escudero i alguns més. 

Esperem siga un èxit complet després de dos anys 

d'absència a causa del COVID-19.  

Contacta amb nosaltres i segueix-nos en Xarxes Socials.  

I també a YouTube, teclejant simplement “asociacion herculanos” en la finestra de recerca. 
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MARXANDATGE 

Volem que l'afició herculana vista i presumisca de 

centenari i per açò hem dissenyat tota una gamma de 

productes commemoratius que es poden adquirir a la 

nostra tenda. Els beneficis dels quals aniran íntegrament 

destinats a l'Hèrcules Paralímpic. 

D'aquesta manera, tasses, gorres, pòsters, samarretes i 

coixins amb motius que fan referència al Centenari 

Herculà podran ser adquirits per tots els aficionats que 

contribuiran d’aquesta manera finançar el nostre 

tetracampió Paralímpic. 

Ací vos presentem una mostra del que podeu adquirir. A 

més, tots els nostres associats es beneficiaran d’un 

descompte del 20% a la nostra tenda. Per fer ús d'aquest 

descompte, només cal que ens ho demanes mitjançant 

un correu electrònic i t'enviarem el CODI-CUPÓ per 

obtindre el DESCOMPTE del 20% en realitzar la teua primera 

compra. 

SUPORT A LA COMISSIÓ CENTENARI 

L'Associació Herculanos és conscient de la 

transcendència que l'efemèride té per a l'herculanisme i 

és per açò que, més enllà de les diferències que manté 

amb la propietat del club, mostrarà el seu suport i ànim 

total a la Comissió Oficial del Centenari que s'encarregarà 

de dirigir els actes i activitats de caràcter oficial. 

Tots els seus membres són de la nostra confiança i estima, 

i dos d'ells són integrants de la nostra Associació. Els 

dediquem la secció “Parlem amb” d’aquest butlletí. 

Ens sumarem gustosos a totes les seues propostes i hi 

col·laborarem allà on se'ns demane. L'Hèrcules està per 

damunt de totes les nostres diferències; celebrem el 

centenari junts i en harmonia. 

.  

 

COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS 

LLIBRE FOTOGRÀFIC “L’HERCULANISME COMBATIU” 

Francesc Esteve 

Proper en el temps del Centenari de l’Hèrcules CF s’edita aquest llibre fotogràfic 
“L’Herculanisme combatiu”, del periodista gallec Álex Adell que va viure a Alacant 
durant un temps i va simpatitzar amb el nostre equip. 

Curosament editat, al llarg de les seues 140 pàgines es recullen innumerables 
fotografies de l’afició herculana en els anys 80’, 90’ i principis d’aquest segle. 
També conté breus texts explicatius d’aquells anys. 

La majoria de fotos són de les penyes “Las Banderas” i els seus successors 
Herculigans/Hèrcules Supporters. Ambientades en uns temps quan l’ambient  ̶ al 
Rico Pérez i als diferents estadis on es desplaçava massivament l’afició herculana 
 ̶   no té res a vore amb el que hem de patir en l’actualitat. 

Pancartes, banderes, bufandes, traques, bengales, càntics ... elements habituals 
d’aquells anys que es feien servir per a transmetre un innegable escalf a l’equip 
herculà. Poc o res d’això queda ja. I no entrarem ara en assenyalar les causes. 

Per a comprar el llibre s’ha de contactar amb l’autor: 618722522. 
Té un preu de 25€. 

 

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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Parlem amb…  Luis Hernández i Josep Miquel Garcia 
Membres de l’Associació Herculanos que pertanyen a 

la Comissió Oficial del Centenari de l’Hèrcules 

 

 

“Desde luego que hemos vivido muchos éxitos y 

fracasos, pero así se teje la historia de los clubes 

deportivos. Nuestro Hércules es un superviviente 

nato y estoy seguro que volverá a darnos alegrías.” 
 
 
 

Els membres de la Comissió Oficial del Centenari de 
l’Hèrcules a l’Estadi Rico Pérez durant la seua presentació 

(Font: Fito González, Diari AS) 

 

La Comissió Oficial del Centenari de l’Hèrcules, presidida per Manuel Palomar (ex-rector de la Universitat d’Alacant), compta amb 

9 persones encarregades de les diferents àrees de treball. Arran de la reunió que vam mantindre fa algunes setmanes, hem volgut 

comptar amb la informació de primera mà que ens han traslladat els nostres associats Luis Hernández i Josep Miquel Garcia, dues 

autèntiques enciclopèdies herculanes que mereixen tota la nostra consideració i afecte. Vos recomanem la seua lectura ja que és 

una entrevista de cinc estrelles. 

AHH: Com sorgeix la creació de la Comissió Centenari? Com vos comuniquen que compten amb vosaltres per a pertànyer-hi ? 

L.H: En marzo del año pasado recibí una llamada de Josep Miquel en la que me preguntó si estaría dispuesto a formar parte de la 

Comisión presidida por Manuel Palomar y la verdad que sentí responsabilidad y orgullo de estar en primera línea en un momento 

único de nuestro club con independencia del momento deportivo, social e institucional en el que nos encontramos. A partir de 

entonces nos pusimos a trabajar para conformar dicha Comisión aunque el momento era complicado por la situación 

epidemiológica en la que estábamos. 

J.M.G: Fa mesos em vaig posar en contacte amb Manuel Palomar, company a la Universitat d’Alacant i a qui coneixia, perquè 

havia tingut coneixement que pretenia organitzar la Comissió Centenari. Em va confirmar que era així i que necessitava gent 

coneixedora de l’Hèrcules, implicada, compromesa i treballadora amb perfils diferents. Així que entre tots dos començàrem a 

confeccionar la Comissió i després a consensuar nous membres amb els qui s’hi anaven incorporant. 

AHH: Dins de la Comissió, de quina forma repartiu les àrees de treball de cadascú? Amb quina freqüència vos reuniu? 

L.H: La Comisión, que preside Manuel Palomar, tiene ocho áreas de trabajo, cada una de ellas coordinada por uno de los miembros 

de la Comisión. Una de “Historia y memoria histórica” (Josep Miquel García); “Interlocución con la afición, peñas y colectivos 

herculanos” (Ángel Sánchez Aracil); “Publicaciones” (Ramón Pérez); “Actos, conferencias, jornadas y exposiciones” (Luis Javier 

Hernández); “Eventos deportivos” (Jennifer Pedro); Comunicación y marketing (Javier Lloréns), “Asuntos económicos” (Guillermo 

Villena) y “Patrocinios” (Violeta Trives). 

Todas las áreas están interrelacionadas, por lo que nos apoyamos cuando es necesario. Las reuniones son semanales, de forma 

presencial o telemática, y además estamos en contacto permanente tanto por un grupo de mensajería como por teléfono por si 

surge algún tema importante. 

AHH: Quin és el rol del club en la Comissió? 

L.H: El club del cual se celebra el centenario ha de estar presente. Es imposible celebrar un cumpleaños sin contar con la persona 

que cumple la edad. En el caso del Hércules, es imposible llevar a cabo muchas actividades sin contar con el respaldo del club 

(por ejemplo la disputa de un encuentro de fútbol o la utilización de las instalaciones del Rico Pérez). De momento en la toma de 

decisiones esta Comisión es absolutamente independiente. 

J.M.G: Efectivament. La Comissió està organitzant el Centenari oficial de l’Hèrcules CF, cosa que no es podria fer sense la complicitat 

del club. A banda de la realització d’un o més partits del Centenari, una proposta de disseny de samarreta commemorativa que 

siga utilitzada pel primer equip no seria possible sense coordinar-nos amb el club. No obstant això, la Comissió és totalment sobirana 

a l’hora de prendre les seues decisions. 



Associació Herculanos   
Butlletí Núm. 21 – Tercera Edició 2021  

 

Pàgina. 5                                                   Butlletí Associació Herculanos. Núm. 21 (Tercera Edició 2021) 

 

 

 

 

“La Comissió i els seus grups de treball estan formats per 

herculans, de manera que no només estan oberts a la 

participació de l’afició, sinó que des d’ací us animem perquè 

ens feu arribar les vostres propostes per al Centenari.” 

 

 

Josep Miquel Garcia encapçala el grup de treball d’història i 
memòria històrica herculana dins de la Comissió Centenari. 

 
 

  

AHH: Quines són les línies mestres de treball de la Comissió? Estan obertes a la participació de l’afició? Si és així, de quina manera?  

L.H: La Comisión propone una actividad; se somete a la deliberación de sus miembros y se presupuesta para ver su viabilidad. En 

cuanto a las aportaciones de la afición estamos abiertos a sugerencias, proyectos o actividades de cualquier herculano. 

Queremos que cada área se vea reforzada por un grupo de trabajo. De hecho todos los miembros de la Comisión hemos recibido 

llamadas, whatsapps o tweets ofreciéndonos ideas, colaboración u objetos familiares para una posible exposición o museo virtual. 

También habrá un correo electrónico para facilitar el contacto entre cualquier aficionado y nosotros. 

J.M.G: El projecte no està totalment tancat i a més no podria destacar especialment algunes de les activitats projectades entre la 

resta, perquè totes són importants, cadascuna en el seu àmbit. Probablement les més esperades per l’afició seran el partit o partits 

commemoratius del Centenari i la gran exposició de material que ens agradaria fer per al darrer trimestre de 2022. Però també hi 

haurà conferències i debats, un documental i publicacions relacionades amb la història de l’Hèrcules, homenatges a persones 

que han sigut significatives per a l’herculanisme, alguna jornada de convivència per a l’afició, premis per a fogueres i barraques 

amb escenes al·lusives al Centenari... i per descomptat, hi haurà articles de marxandatge perquè tothom puga tindre a casa 

records de l’efemèride.  

La Comissió i els seus grups de treball estan formats per herculans, de manera que no només estan oberts a la participació de 

l’afició, sinó que des d’ací us animem perquè ens feu arribar les vostres propostes per al Centenari. Podeu fer-ho escrivint a l’adreça 

de correu electrònic que hem creat per a la Comissió centenarioherculescf@gmail.com o contactant de manera individual amb 

qualsevol dels membres que coneixeu (per telèfon, correu electrònic, twitter...). La pàgina web del Centenari, que es posarà en 

marxa en breu, inclourà un formulari de contacte i també un museu virtual per tal que els herculans que vulguen compartir material 

històric (fotos, documents, carnets, entrades, banderins...) ens envien imatges perquè les incloguem en aquesta secció i les puguen 

gaudir tots els aficionats. 

AHH: Quan ens vau presentar les vostres propostes ens vau parlar de recuperar el nom original "Hércules Fútbol Club". Podeu 

explicar als lectors la implicació històrica del canvi? 

J.M.G: L’Hèrcules es va fundar amb les sigles FC. La proposta, que parteix de l’àrea d’Història i memòria històrica i encara s’ha de 

consensuar amb la resta de la Comissió, pretén recuperar-les perquè són una senya d’identitat del club que va ser modificada per 

una imposició externa. En la reunió de la Comissió Executiva del Comitè Olímpic Espanyol i del Consell Nacional d’Esports que va 

tindre lloc a Madrid el 20 de desembre de 1940 es va acordar “procedir al canvi de denominació de clubs, societats i entitats de 

tota índole en el nom de les quals figuren paraules estrangeres”. Les sigles FC (en origen “Football Club”, tot i que en els anys 30 ja 

s’escrivia “Fútbol Club”) van ser substituïdes en tots els clubs per les de Club de Fútbol (CF). A més, es van eliminar termes en anglès 

(Racing, Athletic, Sport…) o en català. A partir dels anys 70 hi ha hagut clubs que han recuperat els seus noms originals, como per 

exemple l’Athletic Club (durant el franquisme “Atlético de Bilbao”), el Real Racing Club de Santander (“Real Santander”), el Real 

mailto:centenarioherculescf@gmail.com
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Sporting de Gijón (“Real Gijón”), el Sevilla FC (“Sevilla CF”), el FC Barcelona (“CF Barcelona”), el Girona FC (“Gerona CF”), el 

Terrassa FC (“CD Tarrasa”), el Centre d’Esports Sabadell FC (“Centro de Deportes Sabadell CF”) i altres. L’Hércules FC, en 

compliment de l’ordre del Comitè Olímpic Espanyol i del Consell Nacional d’Esports, va passar a ser “Hércules CF” al gener de 

1941. Posteriorment, durant uns mesos, encara va desvirtuar més el seu nom, en convertir-se en “Alicante CD”. No obstant això, 

des de la temporada 1942-43, va tornar a utilitzar la denominació d’Hèrcules, breument com “Hércules de Alicante CF” i després 

com “Hércules CF”, ja que no es podien tornar a utilitzar les sigles originals. Actualment es denomina “Hércules de Alicante CF 

SAD” i la proposta seria tornar a ser “Hércules FC” (ara amb l’afegit de les sigles SAD), tal i com el va concebre el seu fundador, 

Vicente Pastor. Lògicament, aquesta proposta, en última instància, dependria de la voluntat del club. 

AHH: Heu descobert en els últims mesos alguna altra curiositat històrica de l’Hèrcules, poc coneguda? Si es així, ens la podeu 

explicar? 

L.H: Hemos descubierto algunas cosas desconocidas como por ejemplo, gracias a una foto que pronto veremos en el próximo 

libro “Azul, Blanco, Negro” de la Asociación Herculanos que nuestro club jugó varias veces con camiseta blanquiazul arlequinada 

y pantalón negro antes de la guerra. Como curiosidad, lo hizo en Bardin, pues el que cambiaba entonces por deferencia al visitante 

era el equipo local. 

J.M.G: Més d’una... entre totes jo destacaria una cosa que no dubtava, però de la qual ara hem tingut confirmació documental. 

L’Hèrcules FC va començar a competir almenys en 1919, però a més ja estava organitzat com a una societat esportiva abans de 

decidir registrar-se com a una associació al setembre de 1922. Hem tingut accés a un rebut de soci de novembre de 1921 en què 

signaven el capità de l’equip, Cristóbal Mas, i el president, A. Pérez. El nom del president ha de ser Ángel Pérez, ja que figura en el 

llistat de socis del club en 1922 i l’hem incorporat al llistat de presidents del club que publiquem en la pàgina web del Centenari, 

abans de José Masiá Enebra. 

 “La Asociación en general ha preparado 

unos actos a los que nos sumamos con 

mucha ilusión también desde la Comisión 

Centenario. Es un colectivo al que 

estimamos y que debemos caminar juntos 

en la difusión del Centenario y del 

herculanismo por la ciudad y provincia.” 
 

 

Luis Hernández coordina les activitats relacionades 
amb Actes, conferències, jornades i exposicions. 

 

AHH: Hi ha cap motiu pel qual 2 abonats del club tingueren el número 1 en el seu carnet? El club, fins on tingueu coneixement, 

disposa d’un llistat real i ordenat d’abonats? 

J.M.G: La veritat és que no tinc un coneixement real de per què ha passat això i també desconec si el llistat que utilitza el club és 

el correcte. 

L.H: Aun no siendo competencia como tal de esta Comisión del Centenario, creo que el tema de la duplicidad del número uno 

de nuestros abonados era un rumor que se conocía en el ambiente herculano. Creo que hace pocos años, se perdieron por un 

virus todos los archivos con la lista de los abonados de nuestro club. Se fueron recuperando poco a poco, pero creo que hay 

errores y están incompletos.  

AHH: Què vos semblen les propostes per al Centenari que la Associació Herculanos ha presentat a la Regidoria d’Urbanisme de 

l’Ajuntament d’Alacant? 
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J.M.G: Sóc membre d’Herculanos i, com no podria ser d’altra manera, recolze plenament les propostes d’instal·lació  de plaques i 

monuments commemoratius en llocs emblemàtics herculans i que alguns carrers o places puguen portar el nom de persones 

històriques vinculades a l’Hèrcules. També puc dir-vos que la Comissió les comparteix i farà força perquè arriben a bon port. 

L.H: Como sabéis también soy miembro de la Asociación y las propuestas de señalar de alguna manera destacada “los rincones 

herculanos” como la Plaza de Calvo Sotelo, o los lugares donde se ubicaron Bardin o La Viña me parecen perfectos. Sería bonito 

una “ruta herculana” por la ciudad. También cuentan con todo nuestro apoyo en la lista de posibles nombres “herculanos” para 

distintas calles de la ciudad. La Asociación en general ha preparado unos actos a los que nos sumamos con mucha ilusión también 

desde la Comisión. Es un colectivo al que estimamos y que debemos caminar juntos en la difusión del Centenario y del 

herculanismo por la ciudad y provincia.  

 

 

 

“M’agradaria que l’Hèrcules recuperara dues importants 

senyes d’identitat: l’esmentat nom original i que l’escut 

recobre alguns trets distintius que ha anat perdent des de la 

seua conversió en Societat Anònima Esportiva” 

 

 

Escut de la Comissió Centenari del Club, que recorda els trets d’escuts 
d’èpoques anteriors de l’entitat amb la silueta més arrissada. 

 
 

 

AHH: Què podria millorar en l’Hèrcules i en l’herculanisme la celebració del Centenari? 

L.H: Quizás esta sea la pregunta más difícil. Todos sabemos que estamos hablando de un club de fútbol y es muy importante que 

deportivamente “la pelota entre”. Con victorias y buen ambiente de fútbol, habrá más ilusión y ambiente en las actividades que 

tenemos previstas. Un objetivo claro es a pesar de todo, visibilizar a una institución centenaria y además todos sabemos que el 

herculanismo está enfadado, desconcertado e incluso dividido, ojalá consigamos suturar entre todos estas circunstancias y 

consigamos al menos, que la afición blanquiazul aun en el infierno, camine junta. Juntos seremos más fuertes. 

J.M.G: Està clar que a tots ens agradaria que aquesta temporada tinguérem un ascens i poguérem celebrar el Centenari en Primera 

RFEF, però això no està en les nostres mans. Si fora possible, caldria aprofitar la fita per a aconseguir una major unió entre l’afició i 

també per a arribar a una major identificació entre la ciutat i l’Hèrcules, perquè aquest nom sempre s’ha identificat amb Alacant. 

Quant al club, m’agradaria que l’Hèrcules recuperara dues importants senyes d’identitat: l’esmentat nom original i que l’escut 

recobre alguns trets distintius que ha anat perdent des de la seua conversió en Societat Anònima Esportiva. 

AHH: Algun missatge de cloenda per a traslladar als nostres lectors? 

L.H: A la afición herculana en general, solo se le puede pedir apoyo e ilusión por el Centenario de nuestro club. Es verdad, que el 

momento deportivo e institucional no es el mejor. Es innegable, pero debemos tener en cuenta que este momento no lo podremos 

volver a vivir. Es único por lo que creo que debemos tener en cuenta, que lo que siempre se debe mantener es ese sentimiento 

que nos une a todos: el herculanismo. Nuestro club está al borde de cumplir 100 años. Es una de las pocas entidades alicantinas 

que han permanecido tantos años representando a la ciudad. Desde luego que hemos vivido muchos éxitos y fracasos, pero así 

se teje la historia de los clubes deportivos. Nuestro Hércules es un superviviente nato y estoy seguro que volverá a darnos alegrías. 

J.M.G: Voldria dir-vos que un centenari només se celebra una volta en la vida i que, per tant, en el cas del de l’Hèrcules ha d’estar 

per damunt de la situació esportiva i institucional del club, que fa temps que no és la que mereix una entitat amb tanta història. 

Per això, entre tots hem de remar en la mateixa direcció per tal d’aconseguir organitzar el mateix Centenari que hauríem volgut 

tindre si haguérem estat a Primera, amb la mateixa il·lusió i sentiment. Els aficionats hem de ser forts i estar units perquè estic 

convençut que no tardarem a vore l’eixida del túnel. Força Hèrcules! 
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ACTUALITAT DEL C.D. IRAKLIS 

L’actual temporada 21/22 per al nostre C.D. 

Iraklis va començar amb un merescut ascens 

administratiu a 1ª Regional Valenciana. 

Malauradament, no hem disposat de temps 

suficient de planificació i l’equip està encara 

adaptant-se a la nova categoria. Són moltes 

les noves altes de jugadors, i comptem també 

amb un cos tècnic renovat, encapçalat per 

Julián Arias com entrenador del primer equip. 

L’acompanyen Julián Arias JR com a segon, 

David Navarro com a preparador de porters, 

Santiago Macias com a encarregat de 

material i Juan Serna com a delegat. Molts 

aficionats es comencen a sumar a “l'esperit iraklià", amb l’abonament al club que teniu al vostre abast per 

només 5 €. Moltes gràcies pel vostre suport! 

I com vos avançàvem al butlletí anterior, hem encetat amb el futbol base del C.D. Iraklis. Laureano Martín és 

l’entrenador de l’equip Juvenil, amb Ezequiel Enrique Moreno com a segon i Ángel Vizcaíno com a delegat. 

Pel que fa a la secció Cadet, José Mateo és l’entrenador, i Joan Cánovas exerceix com segon entrenador i 

delegat. 

IMPORTANT: Necessitem nous espònsors que ens ajuden a tirar endavant amb el projecte, ja que el pressupost 

en Primera Regional és més alt a tots els nivells. Posa’t en contacte amb nosaltres al correu electrònic 

cdiraklis@gmail.com o a través de la nostra pàgina de Facebook. GLÒRIA IRAKLIS, MATXO HÈRCULES SEMPRE! 

Més informació a https://www.facebook.com/cdiraklis - YouTube: Radio Iraklis 

 

  

mailto:cdiraklis@gmail.com
https://www.facebook.com/cdiraklis
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Durant alguns dies de novembre, l'Hèrcules s'ha desplaçat a Callosa de Segura, per entrenar a l'Estadi Municipal “El Palmeral”, 

feu habitual del Callosa Deportiva que presideix el nostre associat José Manuel Ballester. José Manuel comparteix colors amb 

les seues 2 grans passions, Callosa i Hèrcules. Des d'ací enviem una forta abraçada als germans Ballester i els desitgem tota 

la sort per a aquesta temporada a 3ª RFEF. 
 

LOTERIA DE NADAL 2021 DE L'ASSOCIACIÓ: 99 ANYS D'HISTÒRIA 

Benvolgut associat, ja tens a la teva disposició la loteria de Nadal 2021 de l'Associació. Aquest any juguem amb el número 65799, en 

homenatge als 99 anys d'història del nostre club. Per adquirir TALONARIS posa't en contacte amb nosaltres a través de 

herculanos2005@gmail.com 

Per comprar PAPERETES soltes acudeix als següents punts de 

venda: 

ZONA HOSPITAL GENERAL: BAR HERMANOS BASTIDA 

C/ General Espartero 136 
 

ZONA PLAÇA SÈNECA-AUTOBUSOS: ARTE CUADRO ALICANTE 

C/ Pintor Lorenzo Casanova 12 
 

SANT BLAI: CAFETERÍA XALOC - C/Pare Recaredo de los Ríos 26 
 

SANT VICENT DEL RASPEIG: ESTUDIO CREATIVO RISE 

C/ Poeta García Lorca 3 
 

POLÍGON INDUSTRIAL “LAS ATALAYAS”: RESTAURANTE EL NOI 2 

C/ del Xíling 23 
 

PLATJA DE SANT JOAN / MIRIAM BLASCO: LIDER'ES 365. 

C/ Esportista Juan Matos, 4. 
 

PANORAMIS-MARINA ESPORTIVA D’ALACANT: 

JOVER YACHTS ALICANTE, Moll nº 8 

Local nº 2.2-Zona de Llevant, s/n – Alacant 

Molta sort i MATXO HÈRCULES!! 

 

L'HÈRCULES, A CALLOSA DE SEGURA 

mailto:herculanos2005@gmail.com
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L'ASSOCIACIÓ RENOVA EL SEU PATROCINI A L'HÈRCULES PARALÍMPIC 
 

L'Associació Herculanos renova una vegada més el seu acord de col·laboració amb l'Hèrcules Paralímpic amb què 

manté una estreta relació des que l'equip dirigit per Paloma Uriarte es proclamara campió de lliga per primera vegada 

l'any 2016. En aquella temporada, i com a conseqüència de l'obtenció del campionat de lliga, van ser convidats a la 

tradicional gala final de temporada que cada any ofereix l'Associació. Des d’aleshores fins ara, la relació amb l'equip 

paralímpic s'ha anat ampliant i ja des de la temporada passada, el logotip de l'associació llueix orgullós a totes les 

equipacions de l'equip paralímpic. 
 

DESCOMPTES PER ALS NOSTRES ASSOCIATS ALS ABONAMENTS DE L'EON 

HANDBOL ALACANT I LA FUNDACIÓ LUCÈNTUM 
 

Prèviament a l'inici de la temporada, vam 

mantindre una reunió amb l'EÓN HANDBOL 

ALACANT, que ens va explicar de primera mà el seu 

projecte per a l'actual campanya a la Divisió 

d'Honor Plata, i ens van animar a acompanyar-los 

des de la grada del Pitiu Rochel, escenari de tants i 

tants èxits de l'handbol alacantí fa dècades, i que 

el Club vol tornar a viure amb el nostre suport. Per 

això el seu Director General Jaime Cremades 

“Ñago” ens va oferir l'abonament de l'EÓN Handbol 

Alacant per 50 € per a tota la temporada. Tota la 

sort del món, Jaime. El vostre èxit serà també el 

nostre. 

D'altra banda, la Fundació Lucèntum ens ofereix un descompte de 15€ per a nous abonats. Per això cal que presenteu, 

en el moment d'adquirir l'abonament, el vostre carnet d'associat. Des de l´Associació agraïm un any més el gest del 

club de bàsquet d´Alacant i també el desitgem tots els èxits esportius. 
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LUCA, NOU HERCULÀ 

 

Recentment hem rebut la gran notícia que tenim un nou 

membre a la família herculana, es tracta de Luca Arenas 

Lorenzo. 

 

A la foto esquerra el veiem amb el pare, el nostre bon amic i company de la Junta Directiva de l'Associació, 

Pedro Arenas. Tots dos necessitaven sens dubte un pitet, dels quals hem fet entrega dins de la nostra 

campanya “Nous papàs herculans”. 

DE NUEVO, EL TORO 

Carlos Mingorance 

Domingo, 6 de la tarde, partido del 
Hércules a domicilio contra el 
Eldense en el Nuevo Pepico Amat. 
Aquellos que no pueden 
desplazarse tienen que pagar el 
peaje de verlo por streaming en 

Footters con todo lo que ello conlleva. Una consecuencia más de tener 
al equipo en la cuarta categoría, nada nuevo bajo el sol.  

¿El partido? Pues otro día más donde el Hércules demuestra cuánto le 
cuesta cerrar sus partidos y cómo esta plantilla parece quedarse corta 
con casi cualquier rival. Si además el partido acaba decidiéndose por 
dos penaltis más que dudosos ya tenemos el cóctel perfecto para 
querer pasar página no sin antes seguir una semana más con la idea de 
que así no va a ser nada fácil acabar primeros de grupo. 

Sin embargo si me he animado a escribir sobre el partido ha sido por 
Javier Acuña. Córner en el minuto 21 y el paraguayo remata en plancha 
adelantando al Hércules en el primer tiro a puerta de los blanquiazules, 
poco más de un año después de aquel gol contra el Atzeneta donde 
levantó al Rico Pérez con la lesión a cuestas. Exclamo “Menos mal que 
tenemos al Toro” mientras le veo arrodillado besando el césped y 
seguro que muchos piensan lo mismo sin sospechar que 7 minutos más 
tarde deberá salir sustituido por Raúl González. Se repite la historia y 
Acuña vuelve a tener mala suerte con las lesiones a la espera de ver el 
alcance de la de hoy. Pero si alguien ha demostrado capaz de 
recuperarse es el Toro y estoy seguro de que volverá a dejarse todo en 
el césped, por algo es de los mejores valorados por la afición. 

LOS AUDIOS  

DE “FOOTTERS” 

Quique Tébar 

Como herculano agradezco que 
esta temporada tengamos a 
Footters ofreciéndonos las 
retransmisiones de nuestro 

equipo. Pienso que es una buena ocasión para conocer un poco 
mejor la maldita categoría en la que nos toca militar (ojito al 
tema de la Seguridad Social, que puede traer cola) y sobre todo 
ver las imágenes de los partidos del Hércules en casa y fuera, con 
posibilidad de visionar los partidos en diferido y que muchos 
herculanos en la distancia puedan seguirlo a través de la “red de 
redes”. Hasta aquí, ni un “pero”. 

Ahora bien, ¿no habría posibilidad de mejorar la calidad de los 
audios? ¿No podría haber 2 comentaristas y que conozcan un 
poco mejor al equipo, y uno solo, retransmitiendo el partido? O 
mejor aún, ¿no podría Footters llegar a un acuerdo con alguna 
de las emisoras de radio que retransmiten el partido para 
“pinchar” el audio de la emisora y que pudiéramos escuchar la 
retransmisión sincronizada con comentarios de mucha mejor 
calidad? O al menos el sonido ambiente, sin comentarista, como 
si estuviéramos en el estadio. 

Las grandes plataformas (Movistar y compañía) permiten 
escoger entre varios audios, en “opciones de audio”. ¿Tan difícil 
es, en plena era tecnológica, incorporar audios alternativos para 
que el espectador elija? Pienso que es cuestión de plantearlo ya 
que es una asignatura pendiente de la plataforma Footters. 
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NOU LLIBRE “AQUÍ NUESTRA HISTORIA” 
  

 

El periodista David Rubio, directiu de l'Associació 

Herculans, ha publicat un llibre titulat “AQUÍ 

nuestra historia”. Es tracta d'una recopilació de 35 

articles històrics publicats als diaris “AQUÍ Medios de 

Comunicación” durant els darrers cinc anys, més el 

relat literari “Las flores de Violeta”. 

Un dels articles està dedicat a l'Hèrcules i als seus 

100 anys d'història, i té com a títol “Un centenario en 

horas bajas”. Consisteix en un recorregut per tota la 

trajectòria del club blanc-i-blau, començant pels 

seus primers anys des que fora fundat per Vicente 

Pastor “el Chepa” fins a l'actualitat. 

La resta d'articles relaten fets curiosos sobre el 

passat de la nostra ciutat i província com les 

primeres pintures rupestres de la Serra d'Aitana, les 

batalles contra els pirates a Tabarca, l'atac naval de 

l'armada francesa sobre Alacant al segle XVII, 

l'origen de la Cavalcada de Reis d'Alcoi, els refugiats que van partir a l'exili durant la Guerra Civil des del 

port alacantí, els nostres equips d'handbol més gloriosos, etc. 

Tots aquests 35 articles es completen amb el relat esmentat “Las flores de Violeta”, inspirat a Alacant durant 

els anys 30 i la protagonista del qual és una adolescent santblaïna. 

Qui vulga adquirir un exemplar d’ “AQUÍ nuestra historia” pot comprar-lo per 20 euros a les presentacions 

que el seu autor realitzarà properament per diverses localitats de la província com Alacant, Oriola, Alcoi, 

Elda, Santa Pola o Crevillent. La primera està programada per aquest proper divendres 19 novembre a la 

Regidoria de Cultura d'Alacant (Plaça Quijano) a les 19:00h. Tots els beneficis es destinaran a imprimir-ne 

més llibres. 

 


