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Cap constancier sense l´escut al seu cotxe!

Un escut és un símbol, és a dir una representació 
perceptible d´un tercer. En aquest cas parlam d´un 
escut esportiu que representa i simbolitza una 
entitat esportiva de futbol. I dins d´aquest símbol 
que és l´escut del Constància, en trobam d´altres de 
símbols... Trobam un balon de futbol representatiu 
de l´esport que es practica, trobam els colors 
blanc i negre propis de l´equip , trobam les franjes 
vermelles i grogues representatives d´Inca i del 
regne de Mallorca i trobam un ca, un ca clarament 
representatiu de la ciutat i que simbolitza la 
“����������������	
���������	�������	���������������
�����������������	�����	���������	������������������
mostrada per Benhabet en el moment de la conquesta 
i arribada a Inca del rei en Jaume I al segle XIII.

Resumint, l´escut simbolitza i representa el futbol, 
el Constància, a Inca, a Mallorca i al seguidor 
������ ��� ���� ��	�� ���� ������� ��� 
��� �������� �� ���
conclusió de si ens sentim representats ò no pel 
conjunt de tots aquests símbols ò gran part d´ells...

La junta directiva del Constància comença a 
promoure una iniciativa: 	
��� ����������
������ ������� ��� ����
�����. Es tracta de que el 
nostre símbol representatiu es passegi “ben curro 
i lluent” pels carrers d´Inca i Mallorca demostrant 
tots els qui ho duim aferrat, l´orgull que sentim 
per la nostra condició de ����������. L´adhesiu 
es reparteix a l´entrada del Nou Camp d´Inca als 
partits com a local, basta demanar-ho a la porta. 

Per una altra banda no volem deixar passar 
cap número més d´aquest revista sense fer un 
reconeixement a persones com Jordi Guirado, 
Rafel Nicolau, Miquel Garriga, Joan Perelló i Paco 
Molina. La seva tasca i des de la ignorància del 
desconeixement està sotmesa sovint a crítiques. 
No fa falta més que acostar-se un poc al seu dia 
a dia en el Constància per veure ben a les clares 
la gran feina que fan pel nostre club i sense la 
qual qui sap si el Constància avui existiria... 
Gràcies Jordi, Rafel, Miquel, Joan i Paco.

Editorial.     

CONSTANCIER, AFERRA L´ESCUT AL TEU COTXE !
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Constància - Collerense. 
Dissabte, 05-02-2011; 18´30 hrs.

- �����
����������
- 
- Any de Fundació:       1967.
- Estadi:   Ca’n Caimari.
- Capacitat:  1000 espectadors.
- Patrocinador principal: Ca na Paulina.  
- President:  Josep Mª Forteza.
- ����������������!"#�$�������#%�	���������	�
- &���������������������'($����#�)���������������������������

� � � #!*#"*�������+"�/�
- 2������������'(��3����$�����4�������	��5�����#��	��� ��������

� � � ������������'(�
- Uniforme:  Camiseta vermella, calçons 

blaus, calces vermelles.
- Entrenador:               Carlos Martínez.
- Plantilla:                            �������: Juanjo i Marcos.   

�� �����: Cano, Chema, Isma, Ivan, Raúl Gómez, Roque, 
Solivellas. 
������!������: Adri, Matías Aguirre, 
Agus Nájera, Calle, Camacho, Carrió, Marcelo, Nico. 
��"������# Montalva, Espadas,  Roberto, Sergio Garcia. 

-     Posible alineación:             Marcos, Raúl, Cano, Roque, 
      Chema, Matias, Robertito, Camacho , M.Espadas, Adri,
      Agus .

Classificació després jornada num.23

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc

1 CD Binissalem 54 23 16 6 1 41 14

2 UD Poblense 50 23 16 2 5 46 23

3 CE Manacor 47 23 13 8 2 29 14

4 CE Constancia 46 23 13 7 3 38 18

5 Peña Deportiva 42 23 11 9 3 31 15

6 CD Llosetense 42 23 13 3 7 36 29

7 CE Santanyí 39 23 11 6 6 31 22

8 CF San Rafael 31 23 6 13 4 23 18

9 CD Montuïri 31 23 9 4 10 27 34

10 CE Mercadal 28 23 7 7 9 32 28

11 CE Ferreries 28 23 7 7 9 24 29

12 CE Felanitx 28 23 8 4 11 24 39

13 UD Collerense 27 23 7 6 10 22 29

14 CE Alaior 26 23 7 5 11 27 36

15 CE Campos 25 23 5 10 8 24 30

16 CD Ferriolense 20 23 5 5 13 24 38

17 AD Penya Arrabal 18 23 5 3 15 26 40

18 UD Arenal 18 23 4 6 13 21 30

19 UE Alcudia 16 23 3 7 13 16 37

20 CF Norteño 13 23 3 4 16 13 32

Escut del 
Collerense

Roque, defensa central 
a vigilar en el joc aeri.

8�	�� 
��� ��� �������	��� �����;� ���� �	� �����<� �;����� ��� #"="+"#�
poblant molt el mig camp amb dos pivots defensius i un més ofensiu.
 En atac ve jugant n´Espadas. Falta veure si el Nou Camp 
d´Inca serà un poc gros per les seves característiques encara 
que s´ha d´admetre que darrerament està marcant molts de gols. 
Al mig camp destaca en Camacho, un jugador de molta calitat. 
En defensa parlar d´en Roque un central que a pesar de no ser 
�;���� �5� �<����)	���� �	� ��� ���������� �� 3�� ����� �5� �	� ��� ���� ���� �����
Davall dels pals conten amb dos bons porters Juanjo i Marcos. 
Menció especial pel banquet, ocupat per Carlos Martínez 
ex entrenador durant dos anys del C.E.Constància. 
Segurament vendrà especialment motivat a Inca. 
Esper a un Collerense que surti a veurer-les venir. M´agradaria que 
sortissin a tocar i jugar però no ho veig molt probable. S´ha de dir 
així i tot que a pesar de que el seu terreny de joc és petit, conten amb 
jugadors que han jugat i estan acostumats a jugar a terrenys de joc grans. 
A pesar de que en principi pareixia un equip destinat a fer dins dels 10 
primers i que de moment no ho està cumplint, esper un partit complicat,a 
�
���������>�����������������(�3�����	�������������������?@������������������
�5��
��	����	?��	�������	��)�	���
�����	��<��5�����������������������
�����

L´anàlisi del míster Nico López.

Espadas, golejador del Collerense amb 13 gols.

Carlos Martínez en la  
seva etapa a Inca.

Onze recent del Collerense
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Som un club amb un gran passat

Rafel nicolau, debutó con el Constància a los quince años.

Rafael Nicolau Rayó nació 
el 11 de noviembre de 1947 
en Inca. Portero. Formado 
en el infantil Sallista con 
quince años debutó con el 
primer equipo del Constan-
cia en un partido de Segun-
da División disputado en 
el José Zorrilla ante el Real 
Valladolid. Su envergadura 
física, 1’84 de altura y 80 
kilos de peso, le hacían apa-
rentar  mas edad que la que 
tenía. El 23 de noviembre de 
1967 el Constancia jugó un 
amistoso contra el Real Ma-
drid en el estadio Santiago 
Bernabéu porque los técni-
cos madridistas querían ver 
en acción a Rafael Nicolau. 
En este partido el Constan-

cia vistió un uniforme de 
prestado para no coincidir 
con el blanco madridista.
Con veintiún años de edad 
Nicolau fichó por el Saba-
dell, que estaba en Prime-
ra División, pero estuvo 
un año sin jugar por culpa 
del servicio militar y luego 
estuvo cedido en el Gra-
manet. En la temporada 
1969-70 se reincorpora al 
Sabadell y debuta en Pri-
mera División contra el 
Granada en la Creu Alta 
en la jornada décimonove-
na, el 18 de enero de 1970. 
Este día el Sabadell formó 
con: Nicolau; Arnal, Pini, 
Martín, Montesinos; Cris-
to, Marañón; García Soria-

no, Cristo, Palau y Zaballa.
Rafael Nicolau permane-
ció tres temporadas en Pri-
mera División con el Sa-
badell, jugó luego cedido 
en el Murcia la temporada 
1972-73, volvió al Sabadell 
otra temporada, ya en Se-
gunda División, y regreso 
a Mallorca para fichar por 
el Poblense (cinco tempo-
radas) y acabar su dilata-
da carrera futbolística tras 
prestar servicio otras cuatro 
temporadas en el Constan-
cia. Fue el suyo un largo y 
exitoso viaje de ida y vuelta.

Miguel Vidal.
www.mvidal.es

“Lo hizo en Valladolid, en partido de 2ª división”.

El Reial Madrid - Constància al Santiago Bernabeu del 23-11-1967

“Rafel Nicolau ens conta els seu records sobre aquest partit”.

Va ser un amistós d´entrenament que es va 
disputar a l´estadi Santiago Bernabeu un 
dijous de camí cap a Puertollano, a on havíem 
de jugar tres dies després, el diumenge, el partit 
�������������(���3�����H���3�	��������3��K������
Es tractava d´un amistós com altres que feia 
sovint el Reial Madrid com una forma més de 
��������� ���� ������������� ��� ������ �� �������	��
el pas per Madrid de camí cap al seu destí de 
	��������� �
����� ��� �(� ��3������ �	� �
�����
cas, també s´afegia l´interés que es deia que 
el Reial Madrid tenia en veure les meves 
evolucions al terreny de joc. Vam jugar 
amb el segon equipament per no coincidir 

amb el blanc del Madrid. El resultat va ser 
a favor seu de forma molt ampla, tal vegada 
si enlloc de observar-me aquí haguessin 
anat a Calvo Sotelo tres dies després el seu 
interés per jo hagués estat encara major...
Per aquell temps les comunicacions no 
eren tan bones i en aquella ocasió la 
	������ �<�������� 3�� ���?��� �	� �3��� �	�� ��
O��)	��������������������Q����	�������&������
i després cap a Puertollano (Ciudad Real). 
L´onze que es va enfrontar al Reial Madrid 
�� 
��� ������<� �� ��� ?��������� � 3�� ���$�
Drets i d´esquerra a dreta: Rafel Nicolau, 
Miquel Soler, Llompart, Biel Coll, 

Nicolau II, Moreno i García Plata. De 
genolls: Asenjo, Pedro Tugores, Miquel 
Jaume, García Soriano i Jaume Pizà. 
Pel Madrid van jugar aquest partit 
jugadors com Betancourt, José Luis, 
Pachín, Sanchís(pare), Jaime Blanco, 
Iznata, Manolín Blanco i Vicente Miera.
H
����� ������� ��� 3�� ��������� ��� �'� ���
Z�3������ ��� #!/%� ��	��� ��� �	[�� ��������
de fer i era la meva segona temporada al 
��	��;	���� �� �(� ��3����� H�� H� ��� ����������
següent ja vaig partir cap a Sabadell.

El Constància al Bernabeu amb 
l´equipament reserva.
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Lucas Pou.

$�� LUCAS POU  %&�������
����\����� � �����	���
'���4�����]��5	�^� �#���	���
=���&�����_������ �����	���
+���]��	�`����� � #+���	���
6.  Nacho.  14 punts.
7.  Esteban  10 punts.
8.  Biel Guasp  09 punts.
9.  Rafa Calderón 09 punts.
10.Andreu Llistó 08 punts.
11 Gabri  08 punts.
#���]����� � �%���	���
#'�{�������Z�����������/���	���
14  Vives  06 punts.
#+�&������� � �=���	���
16.Pau Siquier  04 punts.
#%�O|����� � �'���	���
#*�}��	���H������ �����	���
19 Jaume Borrás 01 punts.
~���������������������5�������3���������������
Biel Munar, Joan Carles Munar i Andreu Riera.

N´Andreu Riera té 40 anys i és 
un conegut empresari d´Inca. A 
cada partit com a local el podem 
trobar en el Nou Camp d´Inca 
vegent i animant el nostre equip 
��	�� ���� ��� ��3�� ��	�� �� ������
N´Andreu destaca la bona 
actitut, la força física i la claredat 
�������� ���� 	��� ��<����� ���	�� ��
negre, el bunyolí Jaume Borrás. 

Vota Lucas, Lucho i Jaume Borrás.

En Biel Munar Sampol és d´Inca 
i té 36 anys. A pesar de les difi-
cultats existents diu que el seu 
major desig és veure si enguany 
es pot aconseguir l´ascens.

Vota Lucas, Lucho i Rubio.

En Joan Carles Munar és d´Inca i 
té 46 anys. A pesar de ser constan-
cier i venir al Nou Camp en eta-
pes anteriors sobre tot en temps 
d´en Miquel Vaquer, darrera-
ment no  venia i enguany s´ha 
fet soci i torni venir a l´estadi.  

Vota Lucas, Lucho i Rubio.

Racó del Soci.

(*)La lliga Jugador 
més destacat”, aga-
fa forma amb el vot 
de 3 socis després de 
cada partit jugat al 
Nou Camp d´Inca.

Lesión de Sergio Sanz, portero del Sallista división de honor juvenil.

Lliga Jugador més Destacat

“Una gran temporada que llega a su fin anticipadamente debido a la lesión”

El Portero del Equipo Juvenil de División de Honor del J. Sallista, Sergio Sanz, se 
�����	�� ��� ���3����� �	� ��� �������� ���������� ��� ������� �|�� �#� � ��� �	���� �	��� ��� {���	�� _���
En el minuto 40 de la primera parte, salió a disputar un balón en un mano a mano con el 
jugador local Valentín, sufriendo un duro encontronazo con este, a resultas del cual tuvo 

��� ���� ����������� �	� ������	���� �� ��� ��|	���� }����� ��� {���	�� ��	��� ��� ���	�����	� �	
primera instancia.

��� �	� &�������� ��� ������� H���� ��� ����	������� \������ ��� ������ �	� ��� O����� �	���	��
del cuádriceps de la pierna derecha, y hernia muscular en el vasto externo.
En próximas fechas deberá ser intervenido de la Hernia Muscular, lo que le tendrá 
��������� ��� ���� �����	��� ��� ������ 	�� ��	��� ��� �� ������ ��	� ��� 
��� ����� ������ �� ��� �����

Ahora lo más importante es restablecerse totalmente de la lesión, y seguir los plazos 

��� �������^��	� ��� ���� H���� [� ���� ��������������� ����� ������������ ��� #���� ��� ��� �����	�
en primer lugar y posteriormente recuperar el gran nivel alcanzado esta temporada.

Ánimo Sergio!.

Momento en que se produce la lesión del meta Sergio Sanz es retirado tras el encontronazo.

Constanciers, 
també a Facebook

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Constanciers/147001591997529

Constanciers a Sa 
Ràdio

(presentat per Miquel Prats)

- Viu l´actualitat del Constància al 
107.5 !! - Sò d´Inca Ràdio.

 - Cada dilluns i divendres a les 13 
hrs. Repetició a les 20 hrs.

-  Amb els comentaris tècnics de 
Miquel Garriga.
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PACO MOLINA, president del Beato Ramon Llull i constancier

“Fa 21 anys que estic lligat al futbol base d´Inca amb el Beato Ramon Llull”.

- Paco Molina futbolista...
Vaig començar a jugar a fut-
bol a categoria infantil amb 
“l´Altura”de Lloseta per després 
ja venir cap a Inca al “Penya 
Cristal” del Bar Cristal del difunt 
Tomeu Durán, una persona que 
tot sia dit, va fer molt per el fut-
bol d´Inca. Posteriorment vaig 
passar al Sallista fins acabar de 
juvenil. El Constància va ser el 
meu següent equip, tenia un fi-
lial entrenat per Miquel Garriga 
i jo hi vaig jugar 4 anys. En el 
primer equip hi vaig arribar a ju-
gar dos partits amb Satur Grech 
d´entrenador i Jaume Moier de 
president.  Fent el servei militar 
a Saragossa també vaig jugar a 
futbol de 3ª divisió amb el “De-
licias”, equip a on curiosament 
vaig jugar amb un altra inquer, 
en Pedro Tugores que era casat 
i establert a la capital aragonesa.
- El Beato Ramon Llull i el fut-
bol base...
Havia estat 6 anys totalment des-
vinculat del món del futbol quan 
a través del meu fill que hi jugava 
vaig tornar entrar. En Paco Bise-
llach em va insistir per tornar i a 
poc a poc vaig anar vinculant-me 
més fins a ser directiu del Beato 
Ramon Llull, vicepresident i fi-
nalment president quan en Paco 
Bisellach va deixar el càrrec, 
d´això ara ja fa uns 6 anys. En 
total són ja 21 anys lligat al Bea-
to Ramon Llull i al futbol base.
Com a persona involucrada en 
el futbol base, sempre he es-
tat un defensor del futbol com 
una part lúdica, formativa i so-
cial del nin i no com una fun-
ció prioritàriament competitiva 
com és ara en molts de casos. 
Crec que amb el pas dels anys 
aquests aspectos que he comen-
tat s´han anat perdent una mica.
 Amb el Beato Ramon Llull i 
abans de la unificació del fut-
bol base vàrem arribar a tenir 

12 equips.  Parlam d´un club 
amb uns 35 anys d´història.
Fa uns 10 anys es va efectuar la 
unificació del futbol base, en 
una primera instància el Sallis-
ta i el Constància, per a l´any 
següent entrar el Beato Ramon 
Llull. Una de les persones claus 
en aquesta unificació va ser el per 
aquell temps regidor d´esports, 
avui batle, 
Rafel Torres. 
 En la meva 
opinió el futur 
del Constàn-
cia passa per 
la formació 
d´un equip 
amb nombro-
sos jugadors 
del futbol base 
que facin po-
ble i a més no 
encareixin el 
pressupost. Si 
una quinta surt 
bona i s´han de 
fitxar una serie 
de jugadors de 
fora del futbol 
base per apun-
talar e intentar 
assolir catego-
ries superiors ja 
es veurà en ser-
hi... De totes 
formes també 
som conscient de que per que hi 
hagi nombrosos jugadors d´Inca 
la feina de formació ha de ser molt 
bona i ben feta a fi de que surtin 
jugadors amb calitat suficient 
sense dificultats i any rera any...
- La gespa natural del Nou 
Camp d´Inca....
Abans de tenir un accident la-
boral ara fa 14 anys (vaig patir 
una caiguda amb una grua onze 
metres per avall) era jardiner. Re-
gentava una empresa de jardine-
ría que avui encara duu la meva 
dona i els meus fills. Amb aquest 

gust i coneixements per la  jardi-
neria fa anys que estic aprop dels 
treballs que es fan amb la gespa 
natural del Nou Camp d´Inca do-
nant algun consell als cuidadors. 
 Sí hem de ser francs i sincers, no 
podem fer res més que dir que es 
fan “miracles” amb la gespa. Seria 
necessari poder contar amb unes 
màquines que no tenim per po-

der treballar millor, però la man-
cança econòmica ho impedeix...
Obliga´t és agraïr a n´Alberto la 
feina que fa i també al Secretari 
general del club Rafel Nicolau, 
ja que la seva implicació amb 
els cuïdats de la gespa és total. 
Sabem que amb els moments que 
corren no es pot fer aquest plan-
tetjament, però en millorar la 
situació econòmica el terreny de 
joc demana ò bé una inversió en 
maquinària adeqüada i necessari 
per a cuïdar la gespa natural ò bé 
la instal.lació de gespa artificial. 

Amb la gespa del nostre estadi, 
obligat es parlar de Benito Ma-
teo. Quan fa uns 12 anys Héc-
tor Cúper va venir a entrenar 
a Inca amb el seu Mallorca i va 
observar el bon estat de la gespa 
se´n va dur al jardiner del Nou 
Camp d´Inca en Benito Mateo, 
per cuidar els camps de gespa 
natural del Mallorca.  A pesar de 
partir, en Benito sempre ens ha 
ajudat amb el seu assessorament 
a cuidar la gespa del nostre es-
tadi. Podem dir que Inca té una 
persona que està desenvolupant 
una gran carrera professional 
com a jardiner. Ha estat en el 
Constància, Mallorca, Inter de 
Milan i ara està en el Màlaga.
- El Constància i el futur...
La 3ª divisió no il.lusiona als in-
quers és clar. A pesar de tot pens 
que el camí adeqüat és tenir pa-
ciencia, fer una bona feina amb 
el futbol base i anar incorporant 
bons jugadors al primer equip 
fins que es formi un bloc pode-
rós per intentar ascendir, apun-
talat amb un parell de fitxatges 
de nivell. Fins que això arribi el 
més adeqüat per jo és ser prudent 
i auster en l´aspecte econòmic. 
Per una altra banda tam-
bé vull dir que si qualque any 
s´aconseguís ascendir a 2ª -B , 
huríem de tenir clar que aques-
ta categoria no és per quedar-hi 
indefinidament, ja que es defi-
citària, sino per ser-hi un parell 
d´anys i intentar de nou l´ascens. 
- Millor jugador de la història 
del Constància
El millor jugador per jo en sens 
dubte Antoni “Esteve” Corró.
- Millor porter, defensa, mig-
campista i davanter del Cons-
tància.   El millor porter Rafel 
Nicolau, defensa Tomeu Bezares, 
migcampista “Esteve” Corró i da-
vanter Andreu Arrom “Quetet”.

Miquel Prats.
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Racó del Soci.
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1.  TONI « ESTEVE » CORRÓ %/�������
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4.  Paco Figuerola  10 punts.
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Molina.
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4. Diaz   10 punts.
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de Paco Molina.

Millor jugador de la història per posicions de joc.

Millor Jugador de la història.

El Constància cuenta con 
un nuevo jugador en sus 
������ K�� ������ ��� \H_�H4�
Ademollah, jugador de 
1´66 cmts de estatura, 64 
���� ��� ����� ��� ����� ���
edad y natural de Nigeria.
El jugador llega cedido 
del At.Baleares, más 
concretamente de 
�	3��?������ ������ �	��� ���
temporada. Las buenas 
relaciones existentes entre 
nuestro secretario técnico 
Miquel Garriga y el 
At.Baleares han posibilitado 
��� ������� �������� �� �����
el hecho de que RAFEAL 
se reencuentre en Inca 
��	� ����������� ���� ����
pasado como Esteban, 
Andreu Llistó y Pau Pomar. 
RAFEAL ya dejó una 
buena imagen en Inca, en el 
partido Constància-Baleares 

de la temporada pasada, 
donde el At.Baleares se 
impuso por 0-1, con un 
juego de presión al contrario 
y llegadas por ambas 
bandas donde RAFEAL 
tuvo mucho que ver.
Es un jugador que 
aprovecha su físico liviano 
y depurada técnica para con 
velocidad intentar desbordar 
por banda y crear peligro
No es ésta la única novedad 
�	� ��� ���	������ ������� ����
bajas de Pedro Morales y 
el inquer Gabri. El primero 
no entraba demasiado en los 
planes del cuerpo técnico y 
solicitó la baja y el segundo 
solicitó ser cedido a un 
equipo de inferior categoría 
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más minutos de juego e 
ir cogiendo experiencia.

En -���� 0��� va ser l´afortunat 
que se´n va dur la �� �� ����
������� 
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però viu i treballa a Madrid. Ens 
conta que quan vivia a Inca era 
����� �� 
��� �������	�� 
��� ����3��
de vacances a Inca ha vengut 
a veure jugar el seu equip. 
Gràcies al número premiat, 
��� #�'/+� �	� 2���� ���	� 3�� ����
cap a ca seva una ensaïmada 
donada per 4���� 
��� ����� 
i una cistella de mimbre de 
l´�����������
���-����5�����.

Enhorabona Tolo!.

En Cristian, va treure el número 
guanyador.

Tolo Vela, guanyador de la rifa.

Rifa Constància-Montuïri.

Taller Mecànic

autosmaj @gmail.com



Constanciers
Coneixent els nostres jugadors.

Pep Toni VIVES, un porter de superior categoria...

2�0�"�������������
Em diuen Pep Toni Vives, som 
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al.lota nom Mª Magdalena. Tenc 
un germà i una germana. Estic 
estudiant 4art curs de Física a la 
UIB. La totalitat del meu temps 
el dedic a estudiar, festetjar 
amb na Mª Magdalena i jugar a 
futbol. Cada dia m´aixec a Artà 
per anar a estudiar a Palma i 
després cap a Inca a entrenar i 
de tornada “cap a cases a Artà”. 
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sempre en la posició de porter. El 
meu germà gran Joan era porter i 
jo vaig seguir les seves passes... 
Vaig jugar als equips inferiors 
��H��;� �	�� �� �	?�	���� ��� ����	�
any. Des de cadet de primer any 
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jugar a Manacor. El tercer any 
vaig jugar amb el St.Francesc 
de divisió d´honor juvenil.  Vaig 
tenir la sort de poder debutar a 
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meu primer any de juvenil, en 
un partit contra el Santanyí. Ja 
com a amateur vaig jugar dos 
anys amb el Manacor, un any 
���� ��� }�������� �� �(� ��3����� }�
encara que no vaig arribar a 
debutar en la categoria tornant 
a Manacor a mitjana temporada. 
Finalment l´any passat vaig venir 
a Inca, sent aquesta temporada 
la segona en el club inquer.
Afegir també que amb la 
selecció balear juvenil vaig 
poder ser campió d´Espanya de 
seleccions territorials, derrotant 
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La meva etapa formativa va 
���	������ ���� �	�� ��	�� )�����
pels porters a Manacor. Vaig 
aprendre molt de la mà de Toni 

Pascual. Ell em va veure jugar 
amb l´Artà i va voler que anàs 
a Manacor. Ha passat el temps 
però encara seguesc mantenint 
contacte amb en Toni. De la 
seva mà han sortit porters com 
en Gaspar porter del Manacor,  
Xavi Ginard que va anar al 
futbol base del Barça i José 
Mondragón que va anar al Betis, 
Reus i ara està de segon porter 
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Un porter veu tot el camp, ja no 
li queda ningú a la seva esquena. 
Jo estic atent sobre tot als meus 
defenses perque estiguin ben 
col.locats. De mig camp per 
endavant més que res els anim, 
en canvi als defenses les mir de 
col.locar perque cap davanter 
��	������ ���� ����� ����
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Una de les taques nostres és 
veure el joc i manar, casi tots els 
entrenadors volen que manem 
�� �������� �H�� �	��� ���� ������� 	��
hem intervengut en moltíssimes 
ocasions, aixó vol dir que una 
tasca nostra molt important és 
mantenir la concentració i seguir 
el joc continuament per ajudar 
i manar a la nostra defensa.
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Consider que la meva 
característica pròpia és 
la regularitat. No destac 
concretament en joc aeri, per 
baix, en sortides , toc de balon 
ò aturades espectaculars... 
Intent no cometre errades, 
ser regular i equilibrat.
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Em vaig quedar fatal pel gol que 
3�����������4��&���������	������
partit, va ser un malentés entre 
tres defenses i porter. A pesar 

de tot sí que 
pot ser que 
el meu millor 
any fou l´any 
passat i amb 
m o m e n t s 
e s p e c i a l s 
com el partit 
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Hi va haver 
una oferta 
�	� ����� ����
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divisió B 
d´un equip 
pen insu la r.  
A més també 
dos  equips 
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peninsular, un d´ells capital de 
província em van fer una oferta. 
A pesar d´aquest fet no ho vaig 
veure clar. Les ofertes no eren 
������	����	�� ��	3�	��	��� ����
per fer un canvi de vida personal 
tant gros. Em vaig estimar 
més quedar a Inca e intentar 
fer campió ò fer un bon any.
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Sí que pens que el millor moment 
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anys. Mentres trobi al.licient i 
motivació per anar a entrenar 
i que valgui la pena invertir el 
temps que això implica, pens 
seguir jugant a futbol.  Mai m´he 
plantetjat retirar-me abans dels 
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No voldria deixar passar l´ocasió 
per agraïr a l´altra porter de l´equip 

en Rafa Calderón els consells que 
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em dona i em transmet. 
2�-��!�����������!���������>
Hem de mirar de guanyar el 
màxim de partits possibles. La 
lliga està oberta, però tant per 
adalt com per abaix. El primer 
lloc no està impossible per 
una banda i per una altra els de 
darrera Sta. Eulàlia i Llosetense 
pitjen fort per entrar dins el 
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Pens que per habitants i per la 
seva condició de ciutat, sí ho pot 
ser. Crec que ja ho hauria de ser.  
Inca i el Constància sempre l´he 
conegut com un equip que ha 
disputat promocions per ascendir.
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“En el meu joc com a porter intent no cometre errades, ser regular i equilibrat”

- Organizamos eventos (Bodas, fuffets, comuniones, comu-
niones, comidas de empresa y fiestas privadas).
- Música y baile en directo.

Vinos Artesanales de Calidad, S.L.
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Constanciers:       Tlf. 678435138.        Email:  constanciers@gmail.com
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1 Esparteria Can Toni Blancos.
�� Bar Miquel
'� Bar Londres
4 Llibreria Més Paper.
+� Forn Can Lluïs
6 Café Esportiu.
7 Còpies Publicitat.
8 Incamusic
9 Gent Gran de Sant Francesc.
10 Celler Canyamel.
11 Lliberia Can Blancos.
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#'� Viatges Massanella.
14 Estanc Melià.
#+� Ajuntament d´Inca.
16 Bar Mercantil
17 Innocenti, tenda de roba.
18 Merceria La Florida.
19 Sart Café
��� ���	����	[��}���
�#� Sa Lluna.
��� Pub Es Born.
�'� Bar Las Tapas.
�=� Celler Can Marron
�+� Bar Es Suïss.
�/� Bar Can Tomeu.
�%� Viatges Inca.
�*� Video Club Novedades.
�!� Bar Camp de Futbol del Sallista.
'�� Bar Mercantil Polígono.
'#� Bar Polígono.
'�� La Guarida bar.
''� Viatges Massanella, Gen.Luque.
'=� Bar Can Remendón.
'+� Estanc Crist Rei.
'/� Bar Es Lladoner.
'%� Restaurant Can Guillén.
'*� Bar Barrats
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l´estat.
40 Bar Can Toni.
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41 Bar Es Cantó.
=�� Bar Poliesportiu.
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44��Bar Rest. Cas Torrer.
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=+��Círculo Sollerense.
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46 Bar Rest. Can Punta.
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47 Bar Can Tomeu.
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48 Bar Sami.
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49 Rest. Florida.
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Troba “Constanciers” 
els divendres de partit com 
a local  als següents punts: Oller, Víctor i Vives en “Constanciers a sa Ràdio”

“También contamos con los jóvenes socios Joan M.Muñoz i Joan Florit”

- El viernes 28 de Enero, 
Constanciers a sa Ràdio tuvo 
por primera vez la suerte de 
poder formar una tertulia 
compuesta íntegramente por 
jugadores del Constància. Joan 
Oller, Víctor Sánchez y Pep 
Toni Vives, tuvieron la ama-
bilidad de acercarse hasta los 
estudios de “Sò d´Inca Ràdio” 
y dar a nuestros oyentes 45 
minutos de radio con las opi-
niones y sentimientos de nues-
tros máximos protagonistas.
Hablamos del tramo de liga 
transcurrido, del tramo por 
llegar y de los resultados obte-
nidos por el equipo hasta este 
momento. Se dedicó también 
algunos minutos a hablar de 
“dinámicas”, de dinámicas ne-
gativas y positivas, en las que 
entras casi sin darte cuenta. 
Se apostó claramente a que el 
partido ante el Poblense rom-
piera una dinámica negativa y 
la victoria 2-0 ante el Montuïri 
fuera el inicio de una dinámica 
positiva. Lesiones y sanciones, 
sobre todo lo primero fue tam-
bién un punto importante para 
nuestros jugadores, comen-

tando que una mala racha de 
lesiones mermaba el potencial 
del equipo y además restaba 
competitividad a los que esta-
ban “sanos”. Hubo también un 
detenido repaso a cada uno de 
los equipos con los que estamos 
luchando, Binissalem, Poblen-
se, Manacor, Penya y Lloseten-
se. Finalmente se apostó por 
no marcarse más el objetivo del 
liderato, sino el de ir sumando 
victorias y puntos partido a 
partido y ver a final de liga has-
ta donde se ha podido llegar.
Todo un placer Oller, Víc-
tor y Vives. Cuando que-
ráis volvéis a estar invitados.

- El lunes 31 de Enero pudi-
mos disfrutar de una amena 
tertulia junto a dos jóvenes 
socios del Constància, acom-
pañados por nuestro conter-
tulio habitual Miquel Garriga. 
Joan Manuel Muñoz y Joan Flo-
rit tienen 20 años y junto a un 
tercero que no pudo asistir, son 
socios de nuestro club y acuden 
cada quince días al Nou Camp 
para animar al Constancia.
Durante poco más de media 

hora pudimos comprobar que 
su pasión constanciera no es 
poca, pues uno de ellos llegó a 
afirmar que siendo del Madrid 
y del Constància, consentiría 
un descenso de los meren-
gues a 2ª división A, a cambio 
de un ascenso del Constància 
a 2ª división B. Casi nada...
Los temas hablados fueron va-
rios, y entre otros se hizo alu-
sión al himno del Constància, 
a sus orígenes y a la necesidad 
de actualizarlo en un intento 
de que sea un elemento más 
para animar al socio en el esta-
dio y durante el partido. Tam-
bién se comentó el origen de 
su afición por el Constància, 
de cómo y cuando surge, ade-
más de lo claro que lo tiene que 
tener un socio joven, debido a 
la escasez de socios de su edad 
con los que cuenta la entidad. 
Finalmente se habló también 
de lo bien que vendría que hu-
biera un local o un bar que em-
prendiera acciones para con-
vertirse en algo así como una 
“sede social” donde los socios 
pudieran encontrarse y hablar 
entre semana del Constància.

Víctor, Oller i Vives en plena tertulia. Joan M. Muñoz i Joan Florit opinant al programa


