
- Jordi, parlans un poc del 
Jordi Cerdà persona, ara estàs 
jubilat però a que t´has dedicat, 
qui és la teva família, etc. 
El meu nom és Jordi Cerdà Borrás, 
vaig nèixer a Inca  i tenc 71 anys.  
La meva dona és na Margalida Aloy, 
��� ���� �	
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Massiana i un net de mig any, en Jordi.
Ara estic jubilat però durant la meva 
vida he fet de sabater, fuster i comerciant 
de mobles. La major part del temps he 
fet de comerciant de mobles, més de 
40 anys. Vaig començar amb una tenda 
a Lloseta al 1966 i 10 anys després 
ja vaig venir a Inca per obrir la tenda 
�	�� ��� �	��� ���� �� ��� ����� 
	�������
- En quin moment i per quins 
motius ets anomenat president 
d´honor del Club Jordi ?.
Fa tres temporades i a través de 
l´actual president Jordi Guirado em 
varen anomenar president d´honor 
���� ��	�� �	���� �	�� ��� ����	� ��� ��
més dels  9 anys com a president, 
el temps que al llarg de la meva 
vida he dedicat al C.E.Constància.
- Com es desenvolupa la teva 
������ ��� 	
�������� �
����� ������
��� �
�� ���� ��� ���� ���� ����

que arribes a la presidència.
D´al.lot vaig començar a anar al 
�	�������������������������������������
���!� 
�� �"� ��� ���#� ��������� �$�����
d´al.lot als entrenament i tot en haver 
acabat l´escola. A l´any 1967 vaig 
������� ��� ���� 	�� ������� ��������� ��
ja entrar dins la directiva del club, a 
�������� ��� �%�
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Campins i Tomàs Vaquer) ja que el 
club passava per un mal moment i 
s´havia quedat sense junta directiva. 
I a partir d´aquell moment sempre he 
estat dins la junta directiva. He estat 
directiu, 9 anys president i president 
��� 
	���� #������� ���� �� (� ���������
- Jordi m´agradaria que em 
diguessis quina ha estat la pitjor 
�������� ���� ���� ����� ��� ��������
ò el pitjor moment que has viscut 
com a president del Constància.
Pot ser que el pitjor moment viscut 
sigui una eliminatòria d´ascens a 
2ª-B amb el Lorca a Inca, devers 
el 1983-84. Hi va haver una gran 
�������������������������������	�	����
el Nou Camp d´Inca 3 partits.
- Donem els tres moments culminants 
del teu període presidencial, els 
tres millors moments viscuts.
El primer els dos Campionat de 3ª 
�������� ������#	���� *�� ��#��� ����
������� ��� +/� �������� �	�� ������ �	��
���� ����	���� ��� �����	� 5�
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Mallorca) i el tercer l´eliminatòria 
������������?�������������������������
del Madrid, que l´any anterior havia 
�	������	����������������@����������
va ser dins el Santiago Bernabeu.
�� ������� ���� ����� ��������� ����
Constància sigui poderosa i ben 
organitzada, per quantes persones 
hauria d´estar formada Jordi?.
No han de ser molts, l´important es que 
siguin amics i s´entenguin. Amb una 
dotzena “ben avenguda” sobra gent...
- Explica com s´ha d´organitzar 
una bona directiva Jordi. Ets una 
persona autoritzada per opinar en 
aquest aspecte.

El president en cada moment ha de 
������ ���������� �%��#����K������ �����
president ho fa a la seva manera. Jo 
vaig tenir la sort de tenir set ò vuit 
amics meus i feiem un bon equip 
'O�������=��������Q�����������?�������
Toni Moreno, Jaume Prats, etc).
-  A quin partit has vist més gent al 
Nou Camp d´Inca ? Quina capacitat 
té el camp ?
Una eliminatòria de Copa del Rei amb 
el Valladolid hi podia haver 2/3 parts 
����%�������	����(XXXYZXXX����������
- Es possible tornar tenir algun dia 
aquesta assistència, que hauria de 
passar perque així fos?
Es molt complicat així com està el 
futbol avui en dia, encara que no te vull 
dir que no torni passar.  Tot passaria 
�����������
	#�����[/��������
- Et faig la mateixa pregunta que 
al president Jordi Guirado. Tens 
davant al “geni de la làmpara » que 
et diu : « demana tres desitjos per al 
Constància Jordi… »
Primer desig és econòmic, que pogués 
viure de la seva massa social, sense 
haver de dependre de subvencions i 
�������*����#�����������	
�����[/���������
A, seria complicat però sensacional. El 
tercer que enguany facem campions i 
intentem pujar.
- Millor jugador de la història del 
C.E.Constància?
\�� 	��� �������� ����������� �%��� ���
hagut molts de bons. Votaré en Tomeu 
Llompart.
- Millor jugador per posicions de joc 
en la història del club?.
Millor porter Andreu Company, 
defensa Tomeu Llompart, migcampista 
en Navarro dels anys 40 i davanter en 
Juanito Garcia també dels anys 40.
- Gràcies Jordi, pensa que a la teva 
tasca com a Constancier actiu i 
destacat encara li queda molt de 
recorregut. Contam amb tú!. 

El C.E.Constància está aterrizando 
en Inca, adentrándose en la 
���������� ����� �	�� ����� ����	���

devuelva la visita yendo a 
presenciar los partidos del 
Constancia. 
] �̂ ����� ��� ����_� �	��� ��� 	���
forma muy agradable, ofrenciendo 
suculentos bunyols constanciers. 
*�� ���+/�>�[/����������� ����������
un puesto de bunyols hechos por 
la conocida bunyolera d´Inca 
“Bibiana”. 
Bajo el lema de “bunyols 
constanciers” y de “bunyols 
contanciers es que sempre van 
primers” ofrecemos el típico 
dulce a 3 € ¼ de Kg. Además en 
el puesto te puedes hacer socio, 
retirar la revista Constanciers o 
comprar lotería de navidad del 
club. Muchos son los inquers que 
ya han preguntado por nuestra 
	���������������k/������>�5�
�	��:��
para repetir compra de bunyols.
El puesto es posible gracias a la 
����������������	����������̂ �������
Espases, Carlos Agustín, Miquel 
������� ����� ������� $���������
Prats, Manu Garcia, Alex Oliver, 
Pep Martorell y Jose Medina.
Endavant Constància!!

Constanciers
Vine a veure el Constància.  Repetiràs!!
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Entrevista a Jordi Cerdà, president d´honor del C.E.Constància

“M´agradaria que el Constància pogués viure de la seva massa social, sense dependre de subvencions o altres”
Lloc de Venta del Cons-
tància a les Fires d´Inca.



- Nombre, apellidos y nombre 
futbolístico.
Lucas Pou Nissert, “Lucas”.
- Fecha y lugar de nacimiento, 
peso y altura.
Nací el 16 de Junio de 1979 en 
@����|������ �	����� =���� +%}(� >�
peso 67 kgs.
- Háblanos de tu familia Lucas.
Mi padre se llama Lucas y mi madre 
Siv. Vivo con mi novia Sandra y mi 
hijo Lucas que por cierto mañana 
�	�����	�����'kXY+XY[X+X�
- Cuéntanos también como 
surge el amor entre tu padre un 
mallorquín y tu madre una mujer 
sueca.
Los dos se fueron a trabajar a 
Alemania y allí se conocieron. 

Trabajaban en la misma 
�������� >� ��"� �	�#��� ���
amor...
- Nos gustaría que te 
describas como futbolista: 
�
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juego y mayores virtudes.
Creo que a pesar de poder 
jugar también en banda, 
sin duda soy un delantero 
centro nato. Ahí es donde 
mejor encajo y rindo. Tal 
vez mis virtudes puedan ser 
velocidad, técnica y olfato 
de gol
- Currículum futbolístico 
desde futbol base...
Empecé con 7 años en 
Suecia, en el equipo de mi 
pueblo BorstaHusen. Mi 
padre era entrenador en los 
equipos base, también había 
sido futbolista. Había jugado 
en Mallorca en La Soledad y 
���$����������������
	#�����
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A los 12-13 años cambié al equipo 
principal de la ciudad “Landskrona 
Boys” hasta llegar a debutar con 17 
años en el primer equipo que jugaba 
���[/�����������	����$�������	���������
de años juvenil y primer equipo. Una 
������������������#��������	������	��
año y decidí dar un cambio en mi 
vida viniendo con 19 años a vivir a 
Mallorca con mi padre.
En Mallorca, empecé en el 
Ferriolense disputando fase de 
ascenso a 2ª B, estando 3 años allí. 
Posteriormente marché a probar 
suerte fuera jugando un año en el 
Reus, aunque la experiencia no 
�	������������������������>��������
��

bien. Volví a Mallorca para jugar en 
el Poblense un año, dos años en El 
Arenal, cuatro años en el Baleares 
donde subimos al Baleares de 
Regional Preferente a 2ª-B. Destacar 
la gran labor y personalidad del 
directivo y ex presidente blanquiazul 
Damià Estelrich. Finalmente ahora 
éste es mi segundo año en Inca.
- Descríbenos más concretamente 
��� �"����������� ��� ��� #$� ���������
�����������#$����������%�
En Suecia fue genial, alterné juvenil 
>� ������� ��	���� ��� [/� 5�������� *��
juvenil era muy fuerte y disputaba 
el título juvenil sueco. Marcar un 
par de goles en 2ª sueca en estadios 
�����	������	����������������������
también fue muy bonito. 
La experiencia en 2ª B  no fue tan 
��������� @�� ����#��"�� ��� �������
#������� �������� ��� ��������� �� ���
k/� ��������� $� ������ ��� ����K���
muy ilusionados debido al reciente 
ascenso, fue muy duro para el 
Baleares ir todo el año en posiciones 
de descenso y sin poder salir de allí. 
$�������	��"�	���������������������
de pubis. Así y todo fui el máximo 
goleador del equipo con 9 goles.
- Hablemos del Constancia Lucas. 
Es ya tu segunda temporada en 
el club. Como te encuentras en 
Inca?.
Estoy muy a gusto. La directiva 
trabaja para que los jugadores 
estemos contentos y además este 
año surgen nuevas iniciativas. En los 
últimos partidos está viniendo más 
gente al campo. Ahora solamente 
falta que las cosas salgan bien  este 
año...
- En la grada inquera eres un 
jugador muy respetado y querido. 
Y el día en que marcas 1 ò más 

goles ya ni comentar, eres la 
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en que marcaste los 2 goles al 
Ourense. ¿Que sientes al respecto?
Es un halago por supuesto. Noto 
�	���������������������������>�����>�
muy contento. Que estén tranquilos 
y sepan que cuando me pongo la 
camiseta del Constancia es un orgullo 
para mí e intento dar el 100%. A ver 
si puedo seguir marcando muchos 
goles este año  y el equipo consigue 
el objetivo de ascender.
- Lucas, ¿cual es el truco para irse 
de un contrario y rematar ante un 
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haces? Es muy difícil y tú a veces 
lo haces tan fácil...
Creo que la velocidad ayuda. Tal 
vez lo que se hace es leer un poco la 

	#��������������	��������#	�����������
para saber lo que tienes que hacer, 
intentar engañar un poco al defensa 
>� ���������� ��������� �������� ���
�������	�����������������������������
tener sangre fría ante él.
- ¿Animarías o desanimarías a la 
ciudad de Inca y a los inquers a 
embarcarse en una aventura en 
#$�%*
Por supuesto que los animaría, el 
batacazo siempre es posible pero 
si se hacen las cosas bien, con 
tranquilidad y la directiva tiene las 
ideas claras, el proyecto tiene que 
���� ���������� >� ���������������
sostenible.
- Gracias Lucas por poder contar 
contigo en nuestro equipo, sin 
duda es un privilegio.  Endavant 
Constància!.

Y�$�>�����	��������� � +�Z�
Y�*�������� � � *������=	�����������������>"
Y������������ � � �XXX���������
Y�*�	�������� � � ����������������������������
                     calçons blaus i calces verme- 
     lles.
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  Rueda, Rigo, Silvestre i Simon.
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LUCAS POU, rei del gol a la 3ª divisió balear.

“Para mí es un orgullo vestir la camiseta del Constancia.”

Coneixent els nostres jugadors Constanciers

El Rival:   C.D. Santanyí.
Diumenge dia 7-11  / 16’ 30 hrs. hrs.



- Nom i dos llinatges.
Som en Toni Camps Vallori. Vaig 
�<�������&�����������Z(���>��*�����������
�����%&������;���	����� ����������������
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Constància ?
Des de nin petit. Mon pare era de 
Ciutadella. Va estar destinat com 
a soldat a Inca i va quedar aquí ja 
que es va enamorar d´una inquera. 
Al Constància hi jugaven alguns 
menorquins i eren amics de mon 
pare. Venien a ca meva a xerrar amb 
mon pare i jo les veia d´aprop. Amb 7 
ò 8 anys ja anava pel Camp d´Es Cos.
Record els jugadors de la primera 
època, Company, Corro, Navarro, 
Garcia, Ordinas, etc. Més endavant a 
�����#����<�������[/���������
��������#�
viure més en profunditat, a la primera 
no era més que un nin. Hi havia en 
Pedro Tugores, Llompart, Del Pozo, 
kaszas, Ledo, Amarilla etc. Per jo 
varen marcar una època. Es partit 
�����%$�#������������	
�����[/���������
va ser fantàstic. Com a anècdota dir 
que abans del partit varen jugar els 
infantils i jo formava part d´aquest 
equip infantil. Aquesta època va ser 
molt bona, teníem un equip molt fort.
El canvi d´Es Cos al Nou Camp no 
va ajudar molt, Es Cos sempre estei 
ple però el Nou Camp era massa 
gros. Vàrem jugar uns anys més a 2ª 
�����������!�
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de l´equip. Posteriorment encara 
hi ha hagut bons jugadors com en 
����� ��#	������ �� ��� =��	��� ������
però l´equip ha estat casi sempre a 3ª 
�������
- Explicans un poc la teva  labor com 
a col.laborador en el Constància.

Ja de jovenet anava a ajudar amb 
el que me necessitassin. Ajudar a 
una porta, taquilla, repartir seients 
al camp vell, etc. Ajudava al 
massatgista, recogepelotas.... En 
el Camp Nou també sempre he col.
laborat a la porta d´entrada, taquilles,  
tribuna, entrada al palco... 
He format part de la Penya Bar Es 
?������������������������������	���
època dorada. També he col.laborat a 
la Penya del Bar Tomeu  i a la Penya 
Blanc i Negre.
��0�����������������
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blanc i negre?
Aproximadament l´any 1966-67 
amb el descens de 2ª vaig tenir una 
�����������������	�����������#	����������
el robo del dia del Cala Millor fa 23 

��>��������������[/��������:
- Major al.legria?
*�� ���� ��� �%������� �� [/� �������� ����
l´Algeciras, l´any 1960-61.
- Dia de més assistència al Nou 
Camp?
*����������O�
�������	�>�������������
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- A on voldries veure jugar al 
Constància?
A 2ª B ja m´aniria bé, però la meva 
���	�������������Y�����	�����[/���������
A.
- Que em de fer per que la gent 
torni al camp?
Hem d´il.lusionar la gent. En l´època 
del president Bennàsar es va saber 
������ ���	�����%���������������� �����
����������� ���	������������� �%������
parlar del Constància dins el poble. 
Enguany veig coses que pens que 
poden tornar marcar una època en el 
Constància. A pesar de la meva edat 
�����	��� ���	���������������	�����"�
��#	��� ���� �	�� ���#	�� ������� �
	�����
per aconseguir-ho.
- Millor jugador de la història del 
Constància?
Pedro Tugores. Va fer una labor 
extraordinària i va jugar en una de les 
millors èpoques del Constància.
- Millor jugador per posicions?
De porter en Rafel Nicolau, defensa 
en Tomeu Llompart, migcampista 
Pedro Tugores i davanter en Martin 
�%$�����;�������������#��������%�������
��[/��������������%$�#������
- Res més Toni, sens cap dubte 
ets un dels majors Constanciers... 
Endavant Constància !!

Racó del Soci
Constancier d´avui:

Toni Camps Vallori

“A més de ser soci i aficionat, duc uns 50 anys col.laborant i ajudant al club”

Jordi Cerdà Bestard té 6 
mesos i és el soci més jove del 
C.E.Constància.
Es veu que la sang constanciera  
passa de generació en generació 
ja que aquesta criatura és el net 
del president d´honor del Cons-
tància, Jordi Cerdà Borrás

Presentam  al soci més jove 
del Club E. Constància

I tú , d´on vens?

Costitx

L´amo en BERNAT RIUTORT 
ve de COSTITX. Té 79 anys i 
����������������������Z(��	��
és soci del Constància.
Recorda que de nin l´entrada 
��� ����� ��� �������� X%[(�
cèntims de peseta i que 
anava a cercar espàrregs per 
vendrer-los i poder comprar 
l´entrada al camp.
Ve sempre amb un amic i 
������ �	�� ��>�� ������� ���
Costitx en venien entre 20 
i 30 de costitxers a veure 
jugar el Constància.

Rifa partit 
Constància - Alcúdia

La darrera rifa va anar a aturar 
a Alcúdia amb el número pre-
miat 3.907.
L´afortunat sen va dur una en-
saïmada de Forn Can Lluís, un 
berenar de Café Esportiu i un 
Dinar de Bar Mercantil Polí-
gono.

LLIGA JUGADOR MÉS 
DESTACAT.

1. MATEU FERRER 20 punts.
2. Lucas Pou 16 punts.
3. Joan Oller 11 punts.
4. Rubio  10 punts.
(�*������� +X��	���
6. Lucho Jiménez 07 punts.
7. Nacho 04 punts.
8. Victor  03 punts.
9. Guasp  02 punts.
10.Bernat Alomar 02 punts.
11.Morales 02 punts.
12. Jose.  02 punts.

'���������������������������������������
socis Toni Seguí, Alfonso Belman i 
=��	��������

MILLOR JUGADOR DE LA 
HISTÒRIA

1.  MIQUEL VAQUER� +(��	���
2.  Tomeu Llompart 10 punts.
3.  Paco Figuerola 10 punts.
4.  Bernat Mateu  10 punts.
(��$�������� � X(��	���
Z���������*�������������� X(��	���
}���������	#����� X(��	���

'���$��"��	��������������������
després del vots de Jordi Cerdà i 
Toni Camps.

MILLOR JUGADOR
�&3��456	6475

Millor porter:
1. Pere Gost 30 punts.
2. Rafel Nicolau 10 punts.
3. And. Company 10 punts.
��;����� � X(��	���(�
:���������������� X(��	���
Defensa:
1. Tomeu Llompart� [(��	���
[��������#	������ +(��	���
k�������*���������+X��	���
�������=������� X(��	���
(�������=	���� X(��	���
Migcampista:
1. Miquel Corró� [(��	���
2. Diaz  10 punts.
k������� � X(��	���
��|���������� X(��	���
(�:������=���	� X(��	���
Z��������	#����� X(��	���
}��������'��>���X�X(��	���
Davanter :
1. Miquel Vaquer 30 punts.
[�$�������� X(��	���
k�:������=���	� X(��	���
��$$�������	�����X(��	���
(�=��	���@���������X(��	���
Z�Q	������O������ X(��	���
Z�=���"��'�%$������X(��	���

'���$��"��	��������������������
després dels vost de Jordi Cerdà i 
Toni  Camps.

Constanciers



En Pep Vallori té 46 anys i és 
de Pollença. Al carrer major de 
dita localitat regenta un negoci 
de receptor de Loteries i Apostes 
de l´estat i també té productes de 
papereria.
A la seva pàgina web www.vallori.
com es pot jugar online al jocs de 
loteries i apostes de l´estat.
*�� ��������� ���� ����������� 5��
petit anava a veure partits i ha 

seguit l´equip si bé no sempre anant 
al camp, sí a través de la premsa. El 
seu tio Josep Castell va ser jugador 
a la dècada dels seixanta del segle 
passat i sempre ha intentat tenir 
���������������	��������	�����
	#����
a l´equip blanc i negre.
Degut a aquests motius s´ha 
decidit a acceptar la proposta de 
Constanciers i exposar la revista al 
seu negoci de Pollença. 

En Jaume Ripoll, és de Consell, té 
k(���>�� �� � ��������������������:���
Restaurant Cas Torrer situat al 
polígon industrial de Consell. 
En Jaume Ripoll ens conta que un 
client seu constancier en Miquel 
Soler li va demanar si volia col.
laborar exposant la revista al seu 
negoci i en Jaume va acceptar de 
bon gust.
@�� �#����� ����� ��� �	����� $�����
que un temps dins Consell hi havia 
molts de constanciers, i que hi 
havia rivalitat al poble entre els qui 

ho eren i els qui eren del Mallorca. 
Creu que si l´equip va bé, es pot 
��	��� ��� �%������ ������� �� ��<�����
com fa unes dècades.
En el seu negoci ofereixen berenars 
com tapes, llesques torrades amb 
embutits, etc.
Tambí per dinar fan un menú diari 
�� �%(� �� �� ����� ��� ����	���� ������
mallorquí i fresc. El diumenge 
���������� ��� ������� ��� ��������
ofereixen un menú un poc més 
el.laborat a 14€. També ofereixen 
sopars ò dinars per encàrrec.

juv. Salllista juvenil divisió d´honor.

sallista 1- nàstic de tarragona 1

Buena  intervención del portero Sergio. Juanito celebra con júbilo su gol. Cesar llegando al cruce.
�$@@&��$�����#�����	��	���Q�����:�������
Millán, Cortés, Llorenç César, Ángel, 
Juanito y Sasha.
��������� ����� ���� �������� =����� ����
Llorenç e Iván por Sasha.
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Ferran,Alberto, Duran, Dani, Dídac, 
Prince, Víctor, Joan, Abel, Kako i Gerard.
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Sin apenas tiempo para asentarse sobre 
el terreno de juego, el Nastic vio como 
el Sallista se adelantaba en el marcador 

con un tanto de libre directo ejecutado 
magistralmente por Juanito.
Poco a poco, el equipo de Tarragona se 
����������>��������������������	������	�
cuarto puesto en la tabla, se fue haciendo 
con el control del centro del campo, y con 
ello se hizo con el dominio del partido.
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dominio visitante, ya que si bien el centro 
��������������������������	�����������������
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partido de Cesar, los jugadores de banda 
del Nastic dieron toda una clase magistral 
����	����>���
�������������K�>����������

De esta forma, y con la misma premura 
���� �	�� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���
primera parte, apenas comenzada la 
��#	����������������������#	���������������
Jugada de Koke por banda derecha, 
���� ������� �������� ��� ����K��� ���� ������
que Joan acierta a desviar al palo largo, 
haciendo inútil la estirada de Sergio.
A partir de ahí, el conjunto Tarraconense 
������	�� ����������� ������� ��� #��� ����
triunfo, pero los defensores locales se 
mostraron fuertes en todo momento, y en 
las pocas ocasiones en que los jugadores 
���� ������� �����#	������ �����K��� �	��

jugadas con lanzamiento entre los tres 
������� �	��������� ���#��� ������� ��
demostrar que está en un gran momento.
Pese al dominio visitante, el Sallista 
también dispuso de sus opciones para 
llevarse el partido.
?�����������	���������������	������	����
considerar justo visto lo acontecido en el 
terreno de juego, que permite al Sallista 
����������	������������������������#	������
a puntos con el San Francisco, y cuatro 
puntos por encima de los puestos de 
descenso.

Constanciers arriba a Pollença i Consell

Apostes de l´estat i papereria Vallori-Pollença Bar Restaurant Cas Torrer - Consell

(Antic Mobles Cerdà)

Racó del Soci. Constanciers


