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Editorial.     

Constanciers

No hi ha temps passat que no torni...

1.982
-

Penya
Blanc i 
Negre.

2.011
-

Penya 
Café 

Esportiu

En el desplaçament a Campos, la il.lusió dels aficionats constanciers va cri-
dar l´atenció d´IB3 televisió. I d´aquí ve que diumenge passat a Alcúdia la 
televisió autonòmica realitzàs una gravació del desplaçament dels seguidors 
del Constància. IB3 es mostra molt sorpresa i comenta que a 3ª divisió no 
havia vist mai res així. No vos heu de perdre el reportatge, aquest diumenge 

dia 20 a les 11´30 hrs al programa Total Esport.  I es que 29 anys després de la 
Penya blanc i negre tornam a tenir ganes de fer soroll i gaudir amb l´equip!. 

Per cert no vull deixar passar la ocasió per fel.licitar al nostre entrena-
dor Nico López per que 600 partits dirigits a 3ª divisió són molts i no 
s´aconsegueixen sense que t´agradi molt el que fas. Enhorabona Nico!



ConstanciersEl rival Constància - Ferriolense. 
Diumenge 20-03-2011; 16´30 hrs.

Club D. Ferriolense.
- Any de Fundació:       1970            
- Terreny de joc:           Municipal de Son Ferriol.      
- Capacitat:                   2000  persones.                    
- Temporades a 3ª divisió: 20   
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- President:                        Miquel Torrens.   
- Entrenador:                     Xavier Ferriol Boada          
- Patrocinador principal:   Inmobiliaria Espacio.
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Classificació després jornada num.29

“Onze del Ferriolense  a la present temporada”.

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 UD Poblense 63 29 20 3 6 53 28
2 CE Manacor 63 29 18 9 2 38 16
3 CE Constancia 60 29 17 9 3 47 19
4 CD Binissalem 60 29 17 9 3 50 25
5 Peña Deportiva 51 29 13 12 4 39 19
6 CD Llosetense 48 29 14 6 9 46 39
7 CE Santanyí 47 29 13 8 8 39 31
8 CF San Rafael 40 29 8 16 5 29 21
9 CD Montuïri 39 29 11 6 12 36 42
10 CE Mercadal 38 29 10 8 11 40 34
11 UD Collerense 37 29 10 7 12 28 35
12 CE Ferreries 33 29 8 9 12 28 37
13 CE Alaior 33 29 9 6 14 31 44
14 CE Felanitx 32 29 8 8 13 29 46
15 CD Ferriolense 30 29 8 6 15 34 42
16 UE Alcudia 29 29 7 8 14 28 46
17 CE Campos 28 29 5 13 11 31 43
18 UD Arenal 22 29 5 7 17 25 39
19 CF Norteño 20 29 5 5 19 20 41
20  Penya Arrabal 18 29 5 3 21 34 58

-El Ferriolense conta amb tres baixes importants per 
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L´anàlisi del míster.

Miquel 
Torrens, 

president 
del Cd. Fe-
rriolense.

Nacho Azcona, junt amb 
Llistó i Anselmo Sanabria 
un dels millors jugadors en 

actiu de la 3ª divisió

Escut del Ferriolense

Vista aèrea del municipal de Son Ferriol.



ConstanciersRecordant a la “Penya Blanc i Negre “- (1982-89).Som un club històric.

- Inici de la Penya...
Erem un grup d´amics joves que 
anàvem per el Nou Camp d´Inca a 
animar al Constància. Un dia en con-
cret dicidirem organitzar-mos en una 
penya per poder donar més color amb 
banderes, tambors i pancartes. A més 
també volíem ajudar al club dins de les 
nostres possibilitats (sortides als des-
plaçaments de l´equip, ajut material 
i econòmic per el club, etc). Record 
que varem posar un autobús a Ses Sa-
lines. Quedàvem tots davant el local 
social del club i partíem amb el bus.
La Penya va tenir sempre una 
seu social, sent la primera el Bar 
Gran Via a Gran Via Colon, pas-
sant després a “Heladería Las Pal-
meras” i finalment al “Bar Kiko”.
Com a anècdota també he de contar 
que “ses traques” per aquell temps 
eren permeses als estadis de futbol 
i la nostra penya de tant en quant 
“n´amollava i feia sonar”  més d´una...
Més anècdotes: Teníem un “bom-
bo” ben gros que esteia firmat 
per el porter de l´Espanyol, el ca-
merunés Tommy N´Kono. Da-
rrera cada porteria i a la part alta 
penjàvem una pancarta de tamany 
considerable i allà ens posàvem, 
aquell era el “nostre terreny...”.
Vàrem ser una penya sana, no re-
cord haver insultat mai a l´àrbit ò a 
l´equip contrari, nosaltres animàvem 
al nostre equip, al Constància.
- Noms propis dins la 
Penya Blanc i Negre
Algunes persones a anomenar 
són Antoni Martorell(president), 
Francisco Seguí (sots-president), 
Antoni Beltran (sots-president), 
Mateu Coll (sots-president), Joan 
Morro(tresorer), Miquel Amer (Se-
cretari), Maria Beltran (secretari), 
Ramon Ferrer, Joan Seguí, Monserrte 
Fontanet, Bartomeu Garcies, Gabriel 
Seguí, Miquel Amengual, Miquel Pla-
nas, Miquel Marqués, Mateu Seguí, 
Jordi Guirado, José Antonio Vidal, 
Francisco Pérez i Juan Pedro Viedma
- Secció juvenil de la Penya blanc i negre.
Es va crear la temporada 1987-88 
propiciada per la il.lusió de l´ascens 
a 2ª-B. Eren més de vint i cinc 

nins d´entre 14-17, tutelats prin-
cipalment per Joan Morro i Mateu 
Coll.. El seu president era un dels 
nins, en Miquel Prats. Van estar 
tot l´any animant a l´equip darre-
ra la porteria aportant soroll i color.
- Sabata de Plata.
La Sabata de Plata era un trofeu que 
la Penya entregava a una figura de re-
levància en el món del futbol espan-
yol. S´elegia per votació dels socis de 
la penya. Cada soci votava 5 figures,  
donant 5, 4, 3, 2 i 1 punts i la suma 
de tots els vots otorgava el guanyador.
Jugadors com Enrique Magdaleno 
i Hugo Sánchez, pichichis ambdós 
de la 1ª divisió de futbol van ser dis-
tingits amb la Sabata de Plata. Amb 
Hugo Sánchez, per aquell temps ju-
gador del Reial Madrid es va orga-
nitzar una bona festa a Inca, ja que 
previament al sopar de la penya el 
jugador va fer un “multitudinari” 
acte de firmes a un conegut local 
comercial ubicat al Carrer Major.
- Trofeus per els juga-
dors del Constància.
De forma anual també donavem tro-
feus al jugador més regular, màxim 
golejador i jugador revelació dins 
de la plantilla del C.D.Constància.
Per exemple l´any de 2ª divisió 
B, la temporada 1987-88, juga-
dors com Bernat Ballester guan-
yaren el de la regularitat, Mi-
quel Vaquer màxim golejador i 
Joan Mas el de jugador revelació.
- Altres iniciatives duites a ter-
me per la Penya Blanc i Negre.
Sempre a la recerca de fons econòmics 
pel club, varem organitzar una subas-
ta de quadres que fou tot un èxit. Tam-
bé fou un èxit d´audiència el concert 
al Teatre Principal d´Inca del cantant 
“Francisco” acompanyat per “Augusto 
Algueró que la Penya va organitzar.
També col.laboram amb el club 
en la recerca de publicitats.
Així mateix la vida social de la pen-
ya era activa, mira si era així que 
iniciarem una “penya quinielística” 
entre els socis que durà dos anys.

Miquel Amer, secretari de la penya ens conta al detall la vida de la “Blanc i Negre”. 

Bernat Ballester, Llorenç Serra Ferrer, Enrique Magdaleno, 
Miquel Vaquer i José García

La Penya blanc i negre l´any 1982.

Hugo Sánchez, Antoni Pons ex.batle d´Inca 
i Antoni Martorell president de la penya.



ConstanciersRecordant a la “Penya Blanc i Negre “- (1982-89).Som un club històric.

- El Secretari de la Pen-
ya Blanc i Negre
El meu nom és Miquel Amer 
Llompart, som d´Inca i tenc 54 
anys. La meva dona nom Catali-
na i tenc dos fills de 23 i 20 anys, 
Toni Miquel i Joan Francesc.
Des de pràcticament la fun-
dació de la penya l´any 1982 
vaig ser el seu  secretari. Tal 
vegada el meu perfil profes-
sional (treball al Banc SCH) 
em feia ser el perfil més ade-
quat per ocupar aquest lloc.
- Miquel Amer i el Constància...
Vaig començar a anar al Nou 
Camp amb uns 17 anys amb 
el meu amic Toni Beltran. El 
Constància sempre m´ha agra-
dat i he valorat molt veure 
el futbol en directe.  Quan la 
penya va aturar la seva activi-
tat l´any 1989 vaig seguir anant 
al camp com a simple soci.
- Futur del Constància i de 
la nova Penya Café Esportiu.
El futur del club ho veig 
bé, l´any passat va fer una

 

bona temporada 
i enguany tor-
nar anar molt bé.
Inca és gran, hi 
ha molt de nins 
practicant l´esport 
rei a la ciutat 
i el futbol no 
s´acabarà ... per 
tant el futur del 
Constància no es 
pot veure mai fosc.
En quant a la nova 
Penya, és un pro-
jecte ilusionant. 
Els hi he de dir 
que s´hi ho pre-
nen amb ganes no 
només recolçaran 
a l´equip sino que 
gaudiran molt amb

 

tot el que facin. Nosaltres feim 
molta feina però també ens di-
vertíem molt. Donar-lis molt 
de coratge de part meva per 
dur endavant una bona tasca.
- Millor jugador de la his-
tòria del Constància.
El millor jugador diria 
que és en Miquel Vaquer.
- Millor jugador per 
posicions de joc...
Com a porter el meu vot és per 
Pere Gost, defensa Bernat Ba-
llester , migcampista Kiko Oli-
va i davanter Miquel Vaquer. 

Miquel Prats.
Editor Constanciers.

Junta directiva de la penya blanc i 
negre al 1987

Miquel Amer amb el “llibre d´or” de la penya.

“Miquel Amer mostra a Constanciers el seu complet arxiu documental de la Penya Blanc i Negre”
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Llibre d´Or.

Nos trasla-
damos 



-El cancerbero del Sallista 
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por acabada su temporada.
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12 y 14 semanas.
-Entre los cuidados 
de Tere Arrom 
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por la salvación del Sallista!

Rápida recuperación de Sergio Sanz, por-
tero del Sallista de división de honor juvenil.
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d´Esparteria Can Toni Blancos” i una 
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Premiats a les Rifes dels partits amb el  
Collerense, Sant Rafel i Ferreries

“Solarium i

LPG”



ConstanciersRacó del Soci.

Taller Mecànic

autosmaj @gmail.com

“Pre
se

nta
nt a

quest

anunci”
.

www.embutidosdemallorca.com

Consell-Mallorca. - Tlf.971620200

L´autocar del Constància arriba a Alcúdia....

44 seguidors del Constància es van desplaçar a Alcúdia amb autocar per ani-
mar al nostre equip en la recerca dels punts necessaris per estar adalt de la tabla al fi-
nal del campionat. En total foren uns 100 els seguidor constanciers desplaçats. Tot un èxit!
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Sóller amb ascens inclós 
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Nico López, 600 partits 
de lliga a 3ª divisió.
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Jaume borrás és baixa
i torna pau pomar.



ConstanciersConeixent els nostres jugadors.
Andres llistó,  ó “nunca es tarde cuando llega...”.

- Andrés Llistó personal...
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- Currículum futbolísitico desde niño.
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ya que Toni Campoy su entrenador 
por aquel momento me vió en algunos 
partidos de entrenamiento que jugamos 
contra el Baleares senior y se interesó 
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Tanto en Montuïri como en Sa Pobla 
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Posición y tipo de juego característico.
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También es cierto que con los años 
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querer tener participación con el 
balón y por asumir responsabilidades 
importantes en el seno del equipo 
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compañeros para poder conseguir 
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- Papel añadido de un jugador 
experimentado como tú tanto 
dentro como fuera del campo.
Intento aconsejar a los jugadores 
jóvenes tanto en aspectos técnicos 
como tácticos y también ayudo al 
entrenador si él me lo solicita. Con 
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- Mejor jugador que te has 
encontrado en 3ª división a lo largo 
de tu carrera. =��$����	@���
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- ¿Te irás del futbol con 
alguna pena por no haber 
podido jugar en 2ª división B?
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club con aspiraciones serias de ascenso 
como era el At. Baleares.  Siempre 
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el Constancia. 
¿Cómo se 
encuentra Andrés 
Llistó en estos 
momentos y en 
vistas a la disputa 
de lo que queda de 
liga y eliminatorias 
de ascenso si 
las jugamos?.
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tarde debido a un 
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A pesar de ello 
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temporada.  Tengo 
ilusión por quedar 
campeón y ascender 
n u e v a m e n t e 
a 2ª - B al 
igual que el año pasado. 
- La misma pregunta pero 
en relación al equipo...
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ser campeón en las últimas jornadas.
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tal se está portando?
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mayores. Sus ánimos nos ayudan 
��	@,������ ���� ���$
�� ��� $��
��
�
- Se puede ascender a 2ª división B 
teniendo que pasar tres eliminatorias?
Es posible pero complicado. Pienso 
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Si en el At.Baleares el año pasado no 
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de ello si no te queda más remedio 
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Miquel Prats.

“Aunque sea al final de su carrera, habremos contado con uno de los mejores futbolistas y de mejor currículum en el futbol mallorquín!



Constanciers

 
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
\� !
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7 !N�����%�#��	��
�
8 Autos Maj.
9 Gent Gran de Sant Francesc.
10 Celler Canyamel.
11 Lliberia Can Blancos.
12 Olimports.
13 >�
�8����
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14 Estanc Melià.
15 Ajuntament d´Inca.
�\� Bar Mercantil
17 z���	����������
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18 Merceria La Florida.
19 /
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20 Quina Canya Bar.
21 Sa Lluna.
22 Pub Es Born.
23 Bar Las Tapas.
24 Celler Can Marron
25 Bar Es Suïss.
�\� Bar Can Tomeu.
27 >�
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28 >�����!��#�?�$��
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29 Bar Melis.
30 %�#�+�6
�
31 Bar Camp de Futbol del Sallista.
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34 La Guarida bar.
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38 Bar Es Lladoner.
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40 Bar Barrats

       POLLENÇA:
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42- Bar Can Toni.
LLUBI:
43. Bar Es Cantó.
44. Bar Poliesportiu.
COLL D´EN REBASSA:
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SOLLER:
47. !,�	����/���������
ALARÓ:
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CAIMARI:
49  Bar Can Tomeu.
MURO:
50  Bar Sami.
PALMA NOVA:
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PAGUERA:
L��V
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PALMA:
53. Bar Moyer.
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SELVA:
55.Bar Can Pereó.
LLUCMAJOR:
L\�%�;;���
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Troba “Constanciers” els 
divendres de partit com a local  a:
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Alomar per l´excel.lent partit 
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del Sallista Baltasar Grimalt 
i a un dels millors jugadors 
de la 3ª divisió en els darrers 
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Pel que respecte a la tertúlia 
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cumplim 50 programes!. Es diu 
aviat...
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CONSTANCIERS A SA RÀDIO.
“Aquí teniu un breu resum del tractat als darrers quinze dies”

Benardí Palou M.Garriga i Toni Cabrer Jose Medina

��z�
�
��
�������	
��
�/
��
�6,`�
(����<�����!
�������D�	k��
��
���#�������!����R�	�
�
8
)
�R�
direcció cap al migjorn 
�
������,� ���� 
���#
�� 
��
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45 seguidors Alcúdia i ara 
rumors de que es bus quedarà 
petit... Les places del bus 
són 55 i en previsió de que 
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Constància-Ferriolense.
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hrs davant antic Bar Sa 
Punta, avui Burguer King.
Ens jugam tres punts i les 
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Autocar del Constància a Santanyí
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Tere Arrom, Joan Perelló i Antoni Mi-

quel Torres al campionat d´Espanya 

de seleccions autonòmiques.


