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Si has llegit més de tres números d´aquesta revista, no esperis més a fer-te soci del Constància.

Quin número més preciós el 1.000

El Constància com tot club de futbol és una 
associació esportiva. I una associació sense 
socis no té sentit... La  vitalitat i dimensió d´una 
associació és mesura pel seu número d´associats. 
En aquest sentit el Constància respecte de la 
temporada passada ha triplicat el seu número de 
socis. Hem d´interpretar per tant que la vitalitat 
i dimensió del club també s´ha triplicat…
Però es clar,  no és el mateix triplicar de poc 
que triplicar de molt. En aquest cas, la operació 
aritmética ha triplicat de poc. El triple de 112 és poc, 
són 336. Però el triple de 336 són 1.008 i aquesta 
xifra sí que és molt, però que molt important.
Si el Constància aspira amb serietat a pareixer-se al 
que un dia va ser, ha de començar  per ampliar la seva 
massa social.  I no valen excuses com “és que a 3ª 
divisió no es poden fer més socis...”. Des de la feina, 
la il.lusió, l´incorformisme, el positivisme i sobre tot 
des de la unió i el més pur sentiment constancier, es 
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directiva blanc i negre ha de respirar motivació i il.lusió 
per anar a més. A partir d´aquí s´aniran construint 
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de cap a la resta d´inquers i constanciers de fora d´Inca. 
I és més, es farà qual virus summament contagiós...
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ni li fas cas ningú. Però si un parell de valents 
el reparan, el fan ben net i el posen a punt, aviat 
marxarà. I quan marxi, molts seran els passatgers 
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no era un qualsevol, era un tren còmode i ràpid que 
l´únic que necessitava es que tornassin a creure en ell.
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a construir...Que el Constància té més socis que 
l´any passat i encara en vol tenir molts més. Que 
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de Gener, i que té un obsequi per qui es faci soci...
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també vol completar la seva base de dades de socis 
en quant a dades personals. Vol disposar de domicili, 
telèfon i adreça d´email de tots els seus associats. 
Perque el Constància té clar que el soci és el seu futur... 

Editorial.

El Constància com tot club de futbol és una
associació esportiva. I una associació sense
socis no té sentit... La vitalitat i dimensió d´una
associació és mesura pel seu número d´associats.
En aquest sentit el Constància respecte de la
temporada passada ha triplicat el seu número de
socis. Hem d´interpretar per tant que la vitalitat
i dimensió del club també s´ha triplicat…
Però es clar, no és el mateix triplicar de poc
que triplicar de molt. En aquest cas, la operació
aritmética ha triplicat de poc. El triple de 112 és poc,
són 336. Però el triple de 336 són 1.008 i aquesta
xifra sí que és molt, però que molt important.
Si el Constància aspira amb serietat a pareixer-se al
que un dia va ser, ha de començar per ampliar la seva
massa social. I no valen excuses com “és que a 3ª
divisió no es poden fer més socis...”. Des de la feina,
la il.lusió, l´incorformisme, el positivisme i sobre tot
des de la unió i el més pur sentiment constancier, es
poden aconseguir � tes sorprenents. En primer lloc i
com a fonaments de tot edi� ci en construcció, la junta
directiva blanc i negre ha de respirar motivació i il.lusió
per anar a més. A partir d´aquí s´aniran construint
succesivament els pisos de l´edi� ci, i es faran amb el
contagi d´aquesta il.lusió per part de la junta directiva
de cap a la resta d´inquers i constanciers de fora d´Inca.
I és més, es farà qual virus summament contagiós...
Perque a un tren aturat a una via morta no hi puja
ni li fas cas ningú. Però si un parell de valents
el reparan, el fan ben net i el posen a punt, aviat
marxarà. I quan marxi, molts seran els passatgers
que hi pujaran, perque aquest tren que esteia aturat
no era un qualsevol, era un tren còmode i ràpid que
l´únic que necessitava es que tornassin a creure en ell.
Idó ja ho veis, que els fonaments s´han començat
a construir...Que el Constància té més socis que
l´any passat i encara en vol tenir molts més. Que
té campanya de socis de 2ª volta de lliga � ns dia 31
de Gener, i que té un obsequi per qui es faci soci...
I això no ha fet més que començar. La junta directiva
també vol completar la seva base de dades de socis
en quant a dades personals. Vol disposar de domicili,
telèfon i adreça d´email de tots els seus associats.
Perque el Constància té clar que el soci és el seu futur...



Constanciers
El rival 

Constància - Mercadal. 
Dissabte 08-01-2011; 16´30 hrs.

Club Esportiu Mercadal.

- Any de Fundació:  1923
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- Capacitat:   1000 espectadors.
- Temporades a 3ª divisió:  Tres. .
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- President:   Antoni Palliser.
- Vice-president:   Juan Pablo Prieto.
- Entrenador:   Yeray Rodríguez. 
- Coordinador tècnic:  Yeray Rodríguez.
- Número de Socis:  250 socis.
- Patrocinador principal:  Antonio Gomila, s.a.
- Equipació:   Camiseta vermella i  
    blanca a retxes verticals
    , calçons negres i calces
    vermell i blanques.
- Pressupost 2010-11:  228.024 €
- Preu Carnet Soci General: 180 €
- Plantilla :   Porters : Cristian  i 
Cristóbal. Defenses: Biel, Ernest, Fedelich, Gaimundi, Jesús, 
Oscar i Sam. Migcampistes: B.Vaquero, Camps, Nené, Chupi, 
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- Probable alineació:  Cristian, Oscar, Jandro, 
U��7�
��5����K������������
���W��"��X�����K��������Z���
��
7����7�����

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CD Binissalem 46 19 14 4 1 34 9
2 UD Poblense 43 18 14 1 3 38 15
3 CE Constancia 41 19 12 5 2 34 14
4 CE Manacor 40 19 11 7 1 24 10
5 CD Llosetense 33 19 10 3 6 28 25
6 Peña Deportiva 32 19 8 8 3 26 14
7 CE Santanyí 29 19 8 5 6 24 21
8 CD Montuïri 27 19 8 3 8 23 29
9 CF San Rafael 25 19 5 10 4 17 14

10 UD Collerense 24 19 6 6 7 18 21
11 CE Felanitx 24 19 7 3 9 20 32
12 CE Mercadal 23 19 6 5 8 28 23
13 CE Campos 22 19 4 10 5 22 26
14 CE Alaior 19 18 5 4 9 18 26
15 CE Ferreries 17 18 4 5 9 15 23
16 CD Ferriolense 16 18 4 4 10 17 27
17 UE Alcudia 16 19 3 7 9 14 29
18 AD Penya Arrabal 15 19 4 3 12 20 32
19 UD Arenal 14 19 3 5 11 16 24
20 CF Norteño 7 19 1 4 14 7 29

Escut del Club Esportiu  Mercadal.

L´anàlisi del Secretari Tècnic
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i 4-4-1-1. En defensa es basa en la feina de Sam, un central que 
manda i manté en tensió als seus companys de linea defensiva 
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Es tracta d´un equip que en el meu criteri és molt perillós i que 
pot guanyar dins qualsevol camp, com ho va fer en la passada 
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deia que havien confeccionat un equip per estar entre els sis 
primers i així superar el 8è lloca de la temporada passada.
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dels de tota la vida. Alt i corpulent. Amb el seu casi 1´90 cmts 
va bé de cap i cerca bé l´esquena de la defensa. Té experiència a 
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Pot ser a priori no ho sembli, però sens cap dubte serà un rival molt 
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Miquel Garriga.

Atenció a:

“Mario Mora”.

Davanter centre fort 

i ex del Binissalem 

i Sporting Mahonés

Mario Mora.

Classificació després jornada num.19

Alineació recent del C.E.Mercadal

C.E.Mercadal:
Un equip  dissenyat per estar entre els 6 primers classificats.



Constanciers
Coneixent els nostres jugadors

VÍCTOR Sánchez. Equilibrio en el seno de un grupo humano.

- Nombre, apellidos, edad y lugar 
de residencia.
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tengo 28 años y desde hace 2 años 
vivo en Binissalem.
- Víctor a los lectores de 
“Constanciers” les gusta conocer 
algo de la faceta personal de 
nuestros jugadores. Nos puedes 
contar tú algo del “Víctor 
persona”?.
Bueno pues os puedo contar 
que vivo con mi novia Vanessa 
con la que por cierto me caso en 
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repartidor autónomo desde hace 
5 años. Tengo una furgoneta y 
reparto para la empresa Endopac, 
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También estoy estudiando desde 
hace dos años una carrera a 
distancia, Administración y 
Dirección de Empresas a través de 
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cursando al mismo tiempo que yo 
y nos ayudamos a sacarla adelante.
- Despliegue usted su currículum 
futbolístico si es tan amable...
Desde pequeño estuve en Génova. 
Nací y viví allí hasta que vine a 
Binissalem. En Génova empecé 
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exceptuando segundo año de 
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Génova de Regional Preferente, 
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3ª división, 2 años en el Atlético 
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Pou y ahora éste es ya mi 4º año 
aquí en Inca con el Constància.
- Cual fue tu mejor año antes de 
la llegada a Inca?
Los dos años en el Baleares fueron 
muy buenos, el primero fue el 
año de Preferente y quedamos 
“campeones de calle...”,  en 
el segundo año fuímos sextos 
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también en lo personal fue un año 
muy bueno. En el Baleares alterné 

posición de medio centro y de 
defensa central. 
- En el Constancia, 
centrocampista en las primeras 
dos temporadas, defensa en las 
dos siguientes... Es Víctor un 
centrocampista reconvertido a 
defensa central?.
No exactamente. Podría decir que 

siempre he sido polivalente. Este 
cambio de posición en Inca de la 
2ª a la 3ª temporada ya lo había 
experimentado en el Baleares. 
Como anécdota te contaré también 
que en mi primer año de amateur 
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treinta goles. Por cierto que ese año 
ya se interesó el Constància por mí 
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-Contundencia, regularidad, 
chispa, colocación, visión de 
juego, técnica, agresividad, 

juego aéreo, etc. Todas ellas son 
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un futbolista. Defínete Víctor.
Tal vez pueda aportar regularidad, 
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- El año pasado llegada la 
segunda quincena del mes de 
Mayo y por espacio de 4 semanas, 
nos hicisteis soñar. ¿Cómo lo 

vivió Víctor?.
Para mí fue increíble. Nunca había 
llegado a estas cotas, pues en años 
anteriores nunca había conseguido 
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en lo personal al lesionarme en la 
clavícula a principio de temporada 
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liga. Así y todo logré recuperarme 
y llegar in-extremis para disputar 
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nos eliminó pero no demostró ser 
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Para éste año hay que pulir un par 
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que nunca.
- No quiero ponerte en ningún 
compromiso con el resto, pero 
te atreves a decir cual es el 
compañero del equipo que 
más te impresiona por sus 
condiciones como futbolista?.
Luis Jiménez, Nacho, Joan Oller, 
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en superior categoría.
- ¿Qué se habla en el vestuario 
Víctor?. ¿A dónde se quiere 
llegar esta temporada?
El vestuario tiene claro que hay 
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La unión del grupo es como la del 
año pasado, muy buena. Pensamos 
que no hay que obsesionarse con 
el puesto en la tabla, sino en llegar 
bien a la disputa de las eliminatorias 
de ascenso. Pensamos que ahora 
no es como hace 4 años cuando 
subir parecía imposible. 
- Qué el Constancia juegue en 2ª 
división B es una utopía?.
No, subir es positivo. Engancharía 
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pueblo pequeño y el Constància se 
puede comparar al Baleares. Es un 
club grande e ilusionando al socio 
puede alcanzar un presupuesto 
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basado en la columna actual y 
reforzado en algunos puestos.
- Añades algo más por tu parte 
Víctor?
Solamente que tras ya 4 años en 
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ahora tan cerca en Binissalem 
estoy muy a gusto en el club y que 
espero que éste año la suerte nos 
acompañe en la liguilla.
- Gracias por todo, y gracias por 
tus ya 4 años en el Constancia y 
tu condición de segundo capitán 
del equipo. Animo y a por todas 
Víctor!.

“He jugado hasta de delantero. En Génova marqué  más de Treinta goles en una temporada...”



Constanciers

Notícies Blanc i Negres

Posa aquí la teva publicitat.
Email a:   constanciers@gmail.com

“Selecciones Balears Sub-18 i Sub- 16”

“Presencia constanciera e inquera en ambas selecciones”.

Selección balear sub-16 con el jugador inquer Toni Miquel Torres

Tere Arrom. 

Aprovechando el parón liguero de navidad, 
se celebró en Ciudad Real los días 27, 28 y 
29 de Diciembre,  la 1ª fase del Campeonato 
de España de selecciones territoriales sub-
18 y sub-16. La selección sub-18 cosechó 
una victoria por 4-1 ante Ceuta y una 
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también victoria amplia ante Ceuta por 5-2 
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Pero la noticia que nos ocupa es la 
presencia en Ciudad Real de Joan 
Perelló, Tere Arrom y Miki García 
con la selección sub-18. Estamos 
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del Constancia los dos primeros y del 
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consiguió marcar un gol en el partido que 
enfrentó a la selección balear ante Ceuta.

Por su parte, con la selección sub-16, 
����� ����� ������� Toni Miquel Torres 
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anotar un gol en el partido ante Ceuta. 
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La loteria de Nadal no ens va fer millonaris. I això quel 
el “gros” es va semblar bastant: 79.250.  Caxondena si 
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molts d´anys que no el teníem... Serà un bon auguri del 
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Per cada papereta toquen 1´50 €. Si en teniu, les podeu 
cobrar a s´Esparteria Can Toni Blancos ò en es partits 
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Els doblers de les paperetes que no es cobrin, aniran 
a les “arques del club”, i per cert no cauran gens 
malament a l´hora de poder cubrir el pressupost 
��������#��*��	�
�����������������������
����������
pel Constància. 
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Reintegro pel número del Constància, 
79.430 en la Loteria de Nadal.



Constanciers

Mateu Ferrer

1.  Mateu Ferrer 20 punts.
2.  Lucas Pou  19 punts.
3.  Lucho Jiménez 13 punts.
4.  Joan Oller  13 punts.
5.  Nacho.  13 punts.
6.  Rubio  12 punts.
7.  Esteban  10 punts.
8.  Biel Guasp  09 punts.
9.  Rafa Calderón  09 punts.
10.Andreu Llistó  08 punts.
11 Gabri   08 punts.
12  Jose.   07 punts.
13  Vives  04 punts.
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15.Pau Siquier  04 punts.
16 Guillem Nigorra     03 punt.
17 Víctor  03 punts.
18 Bernat Alomar  02 punts.
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Joan Ramon Jiménez.

Lliga Jugador més destacat.
En Joan Florit és d´Inca i té 20 anys. 
Es el primer any que ve a veure el 
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vengut però només de tant en quant. 
Enguany com a bon soci ve a cada partit.
L´any passat va faltar poc per ascendir 
i creu que enguany sí ò sí toca ascendir.
Vota Gabri, Vives i A.Llistó.

En Joan Manuel Muñoz Matas és in-
quer i té 22 anys.  També s´ha fet soci 
i ve cada diumenge arrel de la lligueta 
d´ascens de la temporada passada.
També ens conta que de petit tam-
bé venia amb el seu padrí Joan 
Matas, ex propietari del Forn Can 
Matas de darrera l´esglèsia de Sant 
Domingo i també expresident 
del Constància en la seva època.
Vota A. Llistó, Gabri i Rubio.

En Joan Ramon Jiménez té 20 anys. L´any passat a pesar de viu-
re i estudiar a fora de Mallorca, seguia el Constància a través de 
la web www.futbolbalear.es. Enguany que torna viure i estudiar 
a Inca i també degut a la bona lligueta disputada, s´ha fet soci 
i junt amb els seus amics Joan i Joan Manuel no és perd cap 
partit.
Vota en Gabri, Vives i Lucas Pou.

Racó del Soci.

- Enhorabona Tomeu per la placa 
que la Delegació de la Presidència 
per l’Esport t´ha entregat amb 
motiu de la teva jubilació i en 
reconeixement a la teva activitat 
professional com a periodista. 
.Gràcies, la veritat és que s´ha posat 
�������� �����	�)��������

���������
hagi pogut fer amb més ò menys 
encert, però de la que personalment 
i en general em vaig satisfet. En 
quant a la placa que m´han entregat, 
sincerament m´he quedat molt 
sorprés. No m´havien dir res abans.

- Tomeu em podries resumir la 
teva trajectòria professional com a 
periodista?Són ni més ni manco que 
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com a cap d´esports. He estat els 
darrers 5 anys a IB3, sent subdirector 
d´esports els darrers 4 anys.

Com a col.laborador, altres tasques 
que he desenvolupat han estat per 
exemple a Telenord a Alcúdia, la 
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dir que em vaig divertir molt fent 
televisió.  També he fet molta 
ràdio, pràcticament he treballat a 
totes les emisores.... Per exemple 
i per proximitat, dir-te que vaig 
ser un dels primers responsables 
d´esports de Ràdio Balear, quan en 
Paco Flix era el director fundador. 

També he de comentar que seguint 
el bàsquet i en temps d´Antònio 
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la Selecció Espanyola com enviat 

especial de “Colpisa” una agència 
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Vanguardia, Heraldo de Aragon, 
Correo Español Pueblo Vasco i 
El Norte de Castilla. Vaig cubrir 
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Dir que he tengut la sort de poder viure 
fent el que m´agradava, escriure. 
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molts d´àmics. A tots, moltes gràcies. 

Si a qualcú l´he pogut molestar amb 
els meus escrits, a vegades picants, 
dir que no ha estat amb la intenció 
d´ofendre a ningú, sino amb la 
intenció de donar-li un caire més 
divertit i llevar seriositat a l´esport, 
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el més important i no és així, l´esport 
és una cosa més com qualsevol altra.

- Tomeu ens pots parlar una mica 
sobre els teus sentiments pel 
Constància?Som de Costitx, som 
de la comarca d´Inca i el Constància 
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zona. També compartesc afecte 
per l´Unió Esportiva Poblera.

Al respecte voldria també fer un 
comentari. Tenc molts d´àmics 
constanciers, constanciers d´aquests 
« de bon de veres ». I amb ells 
no compartesc el seu sentiment 
antimallorquinista. Puc entendre 
que una persona de molta edat 
pugui tenir aquest sentiment pel 
que va succeïr fa 65 anys, però no 
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- Amb els temps que corren 
pot el Constància jugar a 2ª 
divisió?^��������;	������7�����	���
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possibilitat pressupostària té 
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aquesta crisi tot és molt complicat.

A pesar d´aquest fet, sí vull 
comentar que la campanya 
que dur a terme enguany el 
Constància està sent molt bona.

Tal vegada d´aquí un parell d´anys 
perque no. A pesar de tot si fos així 
, demanar molt de seny a la gent del 
club i recordar que el darrer descens 
de 2ª -B l´any 1988 amb Pep Garcia 
com a president va suposar una 
“desfeta social i econòmica” pel club.

- En aquests moments el club 

dur una sèrie d´iniciatives noves 
com una revista, un prògrama 
de ràdio, sopars trimestrals 
per a la seva massa social, 
etc. Què opines al respecte?

Són iniciatives molt dignes i 
interessants. Animar-vos a tenir 
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l´arrancada sino que duri en el temps.
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iniciativa elogiosa i mereixedora de 
la meva més sincera enhorabona tant 
per la quantitat com per la qualitat 
de la feina que feis. Està molt bé.

-Gràcies Tomeu, repetir la 
nostra doble enhorabona cap 
a tú. Per la teva jubil.lació 
professional i per la teva condició 
de constancier.  T´esperam 
sovint al Nou Camp d´Inca!

Entrevista  a  TOMEU GARCIES
“Constanciers entrevista al conegut periodista esportiu al Nou Camp d´Inca”



ConstanciersEl soci d´avui:    Sebastià PerellóRacó del Soci.

“Amb 6 anys anava des de Moscari a “Es Cos”  a darrera de la “Moto Vespa” del cosí de ma mare”
- Nom, llinatges edat 
i lloc de residència.
El meu nom és Sebastià Perelló 
Ramis, tenc 57 anys i visc a Caimari.
- Sebastià, explica a Constanciers 
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per el Constància, quin és el 
ò els fets que la provoquen...
Quan només tenia 6 ò 7 anys, un 
cósí de ma mare en Toni Palerm,  
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a « Es Cos ». Em duia darrera 
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Sempre m´ha estirat el Constància.
Record que quan era petit, al 
camp d´Es Cos hi anava molta 
gent dels pobles de la zona 
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- Amb 57 anys, pot ser tenguis 
qualque record d´Es Camp 
d´Es Cos. Recordes l´ascens 
a 2º divisió del 1962 amb 
l´eliminatòria davant l´Algeciras?. 
Devies tenir uns 9 anys.
Record l´ascens sí, 
però no de forma clara.
- Altres records d´Es Cos.
Es tracta d´una anècdota personal, 
però aquest record sí que és ben 
clar. Devia tenir uns 8 anys i un 
ca m´havia mossegat al coll. Duia 
« grapes i el coll tapat amb una 
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Societat em va ferir amb una 
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venir a fora del camp per interesar-
se pel meu estat. Em record molt bé.
- Sé que com a jugador vares 
jugar en el Constància. Es així?
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- Sent de Caimari, ets una mostra 

de que constanciers n´hi ha a tot 
arreu i no només a Inca. Creus 
que el Constància és el club 
d´Inca ò també ho és o pot ser 
de la part forana de Mallorca?.
És d´Inca però també de la part 
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s´aixecaria i amb tanta quantitat com 
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- Coneixes més 
constanciers fora d´Inca?
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En conec bastants.  Encara que és gent 
que no hi va. El que falta és ascendir.
- Que tal per Caimari, creus que 
la distribució de la Revista al 
poble i més en concret al bar de 
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ha tengut bona acceptació.
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la me demana.  I també l´he donat fa 
poc a un que partia cap a Escorca.
- Si el Constància jugàs a 2ª 
divisió B, saps si vendrien més 
caimariencs al Nou Camp d´Inca?
Segur que sí. És una opinió personal. 
Avui la televisió fa molt de mal, però 
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- Dona la teva opinió sincera 
Sebastià. Tot i sabent el 
pressupost elevat que s´ha de 
manejar a 2ª divisió, creus que 
val la pena lluïtar per jugar-hi ò 
en canvi a 3ª divisió ja esteim bé?
Tant de bó que pogués estar més 
adalt, la tercera divisió et lleva la 
il.lusió. A vegades he sortit a la 
península i gent de 50 anys coneix el 
Constància. A pesar de tot la 2ª B és 
complicada i s´hauria de fer tot molt 

ben fet.  Econòmicament és delicat.
- Per tant, que penses que ha de fer 
el club pera aconseguir recaudar 
doblers a bastament per jugar-hi?.

El Constància s´hauria de fer fort 
a través del seu futbol base propi. 
Seguir el model del Barça. Es el model 
més sostenible econòmicament.
- Què trobes de l´equip que 
tenim enguany?. T´agrada?. 
Sí que m´agraden, 
���������������������
- Sebastià, diguem qui és en la 
teva opinió el millor jugador del 
Constància en la seva història.
Diuen que el millor era l´amo en 
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Corró. També record n´Amarilla, 
però els records són molt poc clars.
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l´equip per amunt molt bé.
- També em podries dir 
el millor porter, defensa, 
migcampista i davanter.
Porter en Rafel Nicolau i en 
Gost, votaré en Gost, defensa en 
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- Vols afegir res més?
Només que ha d´anar més gent al 
camp, que no ens ha de fer peresa i 
que l´equip ha d´anar per amunt. Sent 
enyorança sovint dels temps en que 
anàvem al camp i venien grans equips 
davant de més de 4.000 espectadors. 
- Gràcies Sebastià per recolçar 
l´equip des de Caimari, aquest fet 
no fa més que donar encara més 
ànims i coratge al món blanc i negre.

MILLOR JUGADOR DE LA 
HISTÒRIA

1.  Miquel Vaquer  20 punts.
2.  Toni « Esteve » Corró 15 punts.
3.  Tomeu Llompart  10 punts.
4.  Paco Figuerola  10 punts.
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7.  Parma   05 punts.
8.  Amarilla   05 punts.
9.  Pedro Tugores.  05 punts.
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Sebastià Perelló.

Millor porter:
1. Pere Gost  45 punts.
2. Andreu  Company 20 punts.
3. Rafel Nicolau  10 punts.
4. Vilar   05 punts.
5. Baltasar Perelló 05 punts.
Defensa:
1. Tomeu Llompart 25 punts.
2. Paco Figuerola  25 punts.
3. Bezares  05 punts.
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5. Tomeu Salas.  05 punts.
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Micampista:
1. Miquel Corró  30 punts
2. Toni Esteve Corró 15 punts.
3.  Parma  10 punts.
4. Diaz   10 punts.
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6. Jose Silvano  05 punts
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9. Pedro Tugores.  05 punts.
10 Navarro (anys 40) 05 punts.
Davanter :
1. Miquel Vaquer  45 punts.
2. Betancourt  05 punts.
3. Zamorita  05 punts.
4. Amarilla  05 punts.
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6. Andreu Arrom « Quetet »05 punts.
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8. Juanito Garcia.  05 punts.
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dels vots de Sebastià Perelló.

Millor jugador de la història per posicions de joc.

Millor Jugador de la història.



ConstanciersRacó del soci.

Joventut es futur.

Constanciers, 
també a Facebook

Un club sense socis 
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La massa social 
de tota la vida va 
envellint poc a poc 
i necessita l´entrada 
de “noves energies 
i il.lusions” com un 
perdut dins un desert 
necessita l´aigua.
I es tres Joans, en 
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Joan Ramon són una 
clara mostra de que 
el Constància pot 
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Just tenen 20 anys, 
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diumenge de partit, 
són pel Nou Camp 
d´Inca per animar 
el Constància.  Ells 
tres són la clara 
demostració de que 
a pesar que vivim 
uns temps amb una 
gran oferta d´oci i 
moltes comoditats 
a dins les cases, la 
����� ����� ���� ����� ��
l´estadi blanc i negre.

La receta és:
 Que t´agradi el 
futbol i que el 
club del teu poble 
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clars, estigui ben 
organitzat i lluïti per 
superar-se i assolir 
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L´exemple és ben clar:   
El Constància lluïta 
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bon paper i aquí tens 
al Nou Camp d´Inca 
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socis i tenen il.lusió 
per veure l´equip 
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Seguiu les passes 
dels tres Joans i 
����� ���W���Z�����
El fons de darrera 
la porteria visitant 
espera el vostres 
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Miquel Prats.

Constanciers a Sa Ràdio
(presentat per Miquel Prats)

       Viu l´actualitat del Constància al 107.5 !!

       - Cada dilluns i divendres a les 13 hrs.

      -  Repetició del programa a les 20 hrs.

      - Sò d´Inca Ràdio. 

    -  Amb els comentaris tècnics de Miquel Garriga.



ConstanciersNotícies Blanc i Negres.

 
Constanciers:       Tlf. 678435138.        Email:  constanciers@gmail.com

INCA:
1 Esparteria Can Toni Blancos.
2 Bar Miquel
3 Bar Londres
4 Llibreria Més Paper.
5 Forn Can Lluïs
6 Café Esportiu.
7 Còpies Publicitat.
8 Incamusic
9 Gent Gran de Sant Francesc.
10 Celler Canyamel.
11 Lliberia Can Blancos.
12 Olimports.
13 Viatges Massanella.
14 Estanc Melià.
15 Ajuntament d´Inca.
16 Bar Mercantil
17 Innocenti, tenda de roba.
18 Merceria La Florida.
19 Sart Café
20 Quina Canya Bar.
21 Sa Lluna.
22 Pub Es Born.
23 Bar Las Tapas.
24 Celler Can Marron
25 Bar Es Suïss.
26 Bar Can Tomeu.
27 Viatges Inca.
28 Video Club Novedades.
29 Bar Camp de Futbol del Sallista.
30 Bar Mercantil Polígono.
31 Bar Polígono.
32 La Guarida bar.
33 Viatges Massanella, Gen.Luque.
34 Bar Can Remendón.
35 Estanc Crist Rei.
36 Bar Es Lladoner.
37 Restaurant Can Guillén.
38 Bar Barrats.
POLLENÇA:
38 Vallori, papereria i apostes de 
l´estat.
39 Bar Can Toni.
LLUBI:
40 Bar Es Cantó.
41 Bar Poliesportiu.
COLL D´EN REBASSA:
42 Bar Ses Nines.
CONSELL:
43 Bar Rest. Cas Torrer.
SOLLER:
44 Círculo Sollerense.
ALARÓ:
45 Bar Rest. Can Punta.
CAIMARI:
46 Bar Can Tomeu.

Troba “Constanciers” els diven-
dres de partit com a local  als 

següents punts:

 Cena Homenaje  a los Srs. Tomeu Salas i Pere A. Serra

El pasado día 17 de Diciembre el 
C.D.Constància celebró un muy sentido 
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mundo blanquinegro.
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de las épocas gloriosas del club. Corría a 
medio consumir la década de los 40, cuando 
un equipo que representaba a una pequeña 
población mallorquina y que disputaba con 
éxito la 2ª división española, se plantó en el 
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noventa minutos que podían representar un 
ascenso a 1ª división en caso de ganar el 
partido. En éste mítico encuentro, uno de los 
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era Tomeu Salas. 
Cinco temporadas en primera división y 11 
en segunda división, vestirían el currículum 
de éste “defensa de acero” que hoy, 67  años 
después sigue entre nosotros. 
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Última Hora,  y tambíén presidente del 

Grupo Serra, es y ha sido una de las 
���
���
� �_
� 
���	���
� ��� ��� 
�	�����
mallorquina de las últimas décadas. El señor 
Pere A. Serra pudo disfrutar en sus años de 
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acero”, pues era un decidido contancier 
que se desplazaba desde su Soller natal 
hasta el camp d´”Es Cos” para disfrutar de 
la andadura del Constància en 2ª división. 
Hoy, 67 años después, el Sr. Serra sigue 
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Constància. 
La cena de navida del club, sirvió pues para 
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relación con el Constancia. 

Gracias señores Salas y Serra. Endavant 
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�[�	����

Miquel Prats.
Editor Constanciers.

Jugadores del Constancia junto a T.Salas   T.Salas i Pere A. Serra junto a otros invitados

Pere A. Serra i el batle Rafel TorresTomeu Salas, junto al presidente del club Jordi Guirado.


