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Editorial.     Adeu al títol de campió

Constanciers

Dissabte passat a Na Capellera, hi havia en joc més que 3 punts. El Constància apurava les seves opcions de ser campió de lliga de 3ª divisió i la derrota 
per la mínima 1-0 se´n va dur aquestes darreres opcions.  Sens dubte és aquesta una mala notícia pel club i aficionats blanc i negres. A principi de 
temporada es va fer una aposta decidida per guanyar 6 anys després el títol de lliga i es va formar una plantilla competitiva que junt amb la Penya Sta. 
Eulàlia  i Binissalem formaven la principal tripleta aspirant a guanyar el campionat.  Enguany era l´any més apropiat per fer primer, ja que la compe-
tició no contava amb l´Sporting Mahonés,  At.Baleares, ni el Mallorca “B”. Fer campions et col.loca en una situació molt preferent a l´hora d´intentar 
l´ascens ja que només eliminant un equip  ets club de 2ª divisió B.  El somni de molts constanciers era fer primer i jugar la eliminatòria d´ascens en pri-
mer lloc a domicili per defensar  de forma numantina un empat ò un resultat positiu. A la tornada i amb l´ajut de la afició, es podia eliminar al contrari.  
Ido bé, ja ho veis  que ara  i passada una setmana, hem de deixar de plorar les penes i començar a lluïtar per les nostres opcions d´ascens a 2ª divisió B, 
que passen en primer lloc per quedar entre els 4 primers al final de lliga. El primer objectiu ja no es pot aconseguir, però el segon que és l´ascens encara 
està al nostre abast. El que ens toca ara és intentar recuperar als jugadors lesionats (Mateu Ferrer, Lucho Jiménez i Joan Oller) i recuperar la dinàmica 
guanyadora perduda fa 3 jornades. El final de temporada es presenta molt emocionant. El club et necessita, contam amb tú!
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ConstanciersEl rival Constància - Penya Arrabal 
Diumenge 17-04-2011; 17´30 hrs.

Visita la nostra nova tenda !! - 300 mts d´exposició
Ens trobam tan sols 100 mts de la tenda anterior.
Al C/Edison, 7 d´Inca. Telèfon 971 505583.

“Solarium i LPG”
“Cavitació”

“Distribuïdor de l´Occitane”

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1  Manacor 72 33 21 9 3 43 18
2  Poblense 68 33 21 5 7 60 35
3  Binissalem 66 33 19 9 5 53 28
4  Constancia 63 33 18 9 6 51 25
5 Peña Deptva. 60 33 16 12 5 47 21
6  Llosetense 60 33 18 6 9 55 41
7  Santanyí 56 33 16 8 9 46 36
8  San Rafael 47 33 10 17 6 40 26
9  Montuïri 43 33 12 7 14 40 46

10  Collerense 43 33 11 10 12 31 37
11  Mercadal 41 33 11 8 14 45 44
12  Ferreries 38 33 9 11 13 36 41
13  Campos 38 33 8 14 11 38 45
14  Felanitx 36 33 9 9 15 33 51
15  Alaior 36 33 10 6 17 34 53
16  Ferriolense 34 33 9 7 17 38 48
17  Alcudia 34 33 8 10 15 33 52
18  P, Arrabal 24 33 7 3 23 38 63
19  Norteño 23 33 6 5 22 23 47
20  Arenal 22 33 5 7 21 26 53

- Any de Fundació:  1983 
- Terreny de joc:     Ca’n Valero      
- Temporades a 3ª divisió:    Debutant en categoria nacional
- President:         Antoni Planas Martín “Toni Tatxa”.
- Vice-president:   Antonio Roman Máñez.
- Tresorer:   Baltasar Joan Cerdà.
- Secretari:   Bartomeu Pou Suarez.
- Vocals.    Joan Torres, Pedro Pujol, Antoni Bergas i Fco.
   Joan Ramis.
- Web:       www.penyaarrabal.com
- Entrenador:       Javi Herreros Portaz   
- Patrocinador principal:      Reciclajes Pérez.    
- Equipació:        Camiseta vermella, pantaló negre i calces
   negres
- Plantilla :                           Porters :  Borja, Dani  Defenses:  Eladio, 
   Hernán, Miguel Ángel, Miquel, Samu, Suso, 
   Vich  Migcampistes: Casas, Javi Lirola, Johny, 
   Mini, Puche, Riki Davanters: Donato, Javi 
   Heráiz, Marcos, Mauricio, Peque, Vílchez 
- Probable alineació:     Borja Fernandez, Jesus Navarro, Samuel
   Fernandez, Ricard  Vila, Javier Herraiz, Rafael 
   Guillem, Miguel Flexas, Marcos Martinez, 
   Eladio Suarez, Miguel Angel y Javier Lirola.  

Rebem a la Penya Arrabal, equip debutant en la categoria.
Es tracta de la vertent esportiva d´una Penya mallorquinista, 
presidida per “Toni Tatxa”.
Destacam la presència del ex-jugador del Constància Javi 
Lirola i de l´ajudant de Nico López l´any passat a la banque
ta, Javi Herreros.

Javi Herreros

Javi Lirola

Escut de la Penya Arrabal

Onze recent de la Penya Arrabal
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Al migdia obert tots els dies - Dissabte nit bufet

     Menú i Bufet Diari.
 -De dilluns a Divendres:   9 €
 -Dissabtes:   12 €
 -Diumenges i dissabtes nit: 18 €

“Lucas Pou”

1.   LUCAS POU  35 punts.
2.   Rubio  33 punts.
3.   Lucho Jiménez  27 punts.
4.   Mateu Ferrer  25 punts.
5.   Nacho.  24 punts.
6.   Rafeal  22 punts.
7.   Joan Oller  17 punts.
8.   Esteban  15 punts.
9.   Bernat Alomar  13 punts.
10. Vives  10 punts.
11. Biel Guasp  10 punts.
12. Jose.   09 punts.
13. Rafa Calderón  09 punts.
14. Guillem Nigorra     08 punts.
15. Andreu Llistó  08 punts.
16. Víctor  04 punts.
17  Pau Siquier  04 punts.
(*) Classificació després dels vots de Julià Ferrà, 

Alfons Belman i Toni Esteva.

- En Toni Esteva és 
d´Arta i vota:
Rafeal, Pep Toni Vives 
i Nigorra

- N´Alfons Belman vota:
Rafeal , Pep Toni Vives i 
Guillem Nigorra, 

-En Julià Ferrà Frau  vota:
Lucho, Nacho y Lucas Pou.

Lliga Viatges Massanella. Jugador més destacat  del C.D.Constància (*)                           

Ens trobaràs a:
- Inca, Binissalem i Alcúdia

Tlf. 971 504311.
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Viatges Massanella
“Des de 1.982”

(*)La lliga  “Viatges 
Massanella-Jugador més 
destacat”, agafa forma 
amb el vot de 3 socis des-
prés de cada partit ju-
gat al Nou Camp d´Inca.

El guanyador de la lliga Viatges Massanella 
serà premiat amb un ViAtge Per A 2 PerSOneS 

A LeS feSteS de SAnt JOAn de MenOrCA.

Parcial Llosetense
1. Rafeal                 6p.
2. Vives                4p.
3. Lucho                    3p.
4. G.Nigorra                    2p.
5. Lucas Pou              1p.
6. Nacho                  1p.

Actualitat blanc i negre

Gremi Fusters, 54. Plgn.Son Castelló - Palma Mca.
Tlf. 971 431354 - Fax 971 432003

Email:  baleares @carrilero.es
www.carrilerobaleares.es

puertas correderas

Gabriel Amer vota per a Constanciers:
- Millor jugador de la història:   Mendoza.

- Millor jugador per posicions: Porter Andreu Company, defensa 
Riera, migcampista Toni Esteve Corró, davanter Mendoza.
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- Mallorca - Costància.  
20-05-1945,  àrbitre 
Cruellas.
-Ens jugàvem no descendir 
de 2ª divisió. El Mallorca 
necesitava un 2-0 per no 
descendir i així va acabar 
el partit... En Cruellas va 
otorgar un gol de Pocoví 
marcat amb la mà i no va 
donar per bons 2 gols clars 
del Constància, marcats per 
Vergara i Garcia. Un d´ells 
va ser marcat des del mig 
camp i anul.lat per fora 
de joc... I es després de la 
expulsió del jugador local 
Ranzel, es va compensar la 
lesió del blanc i negre París, 
van tornar ser 10 contra 10 
(en aquell temps no es podia 
substituir a un jugador 
lesionat) i el Constància 
havia anat a per el partit 
llançant-se decididament a 
l´atac.... 
-Al partit hi van anar 
un parell de milers de 
constanciers d´Inca i dels 
pobles. Es van posar alguns 

trens afegits per desplaçar 
els seguidors a Palma al 
“camp de Bons Aires”. Si 
es que el futbol a la illa als 
anys 40 l´havia prestigiat el 
Constància, va ser el primer 
club mallorquí a 2ª divisió.

-Hi havia tanta gent que 
alguns de nosaltres ho 
varem haver de veure al 
damunt d´un arbre, d´una 
figuera. 

- Hi havia un representant 
 de futbolistes de Barcelona, 
un tal Subirats, que sovint 
ens duia qualque jugador 
al club, que va escriure 
al Mundo Deportivo: “Es 
va veure un àrbit amb una 
bossa de doblers al que se 
li va demanar: A on has 
fet aquesta fortuna tú?. 
I ell va respondre amb 
ironia el nom de la capital 
argentina... Bons Aires...

De dreta a esquerra:
Pau Prats, Ramon Valls, Jaume Servera, 
Gabriel Amer, Tomeu Pericás, Miquel 
Prats i Joan Martorell

El senat constancier (1ª part)
“Parlam amb 5 constanciers que van ser presents a un dels episodis més injusts en la 

història del nostre club, el Mallorca-Constància de 1945 del famós  “Cruellas”



ConstanciersActualitat blanc i negre
El batle Rafel Torres amb directius i simpatitzants del club.

HIPER HOGAR INCA
“Todos los artículos del hogar al precio más económico”

C/Sabaters 7, Inca. Polígon Can Matzarí. (detrás Citröen).
Tlf. 971 883135

Adriàn, el soci més jove
del C.D.Constància

Adrián és el nou fitxatge de l´afició del 
Constància...   Va nèixer dia 31 de Març i 
encara a l´hospital els seus pares ja li van 
dur una camiseta a mida.    Amb aficionats 
com ell, vestint el blanc i negre res més 
començar a respirar i a veure la llum del 
dia, el futur de la nostra afició es més que 
prometedor...
Enhorabona als seus pares, Joan 
Mesquida i Toñi Jiménez. Adrián 

El batle d´Inca Rafel Torres, s´acostà el passat dijous 7 d´Abril a 
saludar e interessar-se pel nostre club en un sopar realitzat per 
directius, simpatitzants i plantilla del C.D.Constància, amb l ´in-
tenció de motivar i recolçar  l´equip pel que resta de temporada. El futbol d´Inca, el futbol 

del Constància necessita 
regenerar-se, donar una 
passa endavant i caminar al 
ritme de la societat d´avui en 
dia. En el món en que vivim, 
la dona està integrada al 
igual que l´home en totes les 
activitats duites a terme. 
I aquesta realitat s´ha 
d´estendre a l´afició del 
Constància, el Nou Camp 
d´Inca ha de contar amb la 
presència de moltes més 
dones que les que visiten 
habitualment l´estadi inquer.
A pesar de tot, el club 
conta cada dia amb més 
sòcies. A na Reme Rico, a 
qui veim alçant amb orgull 
la nostra bandera a Na 
Capellera, l´acompanyen 
altres dones  compromeses 
cada setmana ò quinze dies 
amb el Constància com per 
exemple Cati Martorell, 
Lluïsa Martínez, Yolanda 
Espases, Magdalena Gual, 
Antoniana Prats, Maria 
Antònia Ximenis, Bel Gual, 
Lluïsa Ramis i un llarg 
etcétera.  
 
Fèmines, siau benvingudes 
al C.D.Constància!!. 

Dona i sòcia

Una imatge val més que mil 
paraules... Idó ja ho veis 
constanciers, en Juanjo,  un 
ninet que encara no té 4 anys 
ja s´ha fet de la Penya Café 
Esportiu. I es que en Juanjo 
Mesquida es molt valent, 
fins que no li donen un 
bombo no atura de demanar-
lo. El bombo és més gran 
que ell, però ho té clar, no li 
fa por i el que vol és animar 
al Constància com ho fan els 
grans...   

El futur de l´afició

Torrada
1 de Maig

Constància-
Binissalem.

El próximo 1 de Mayo y en la previa 
del derbi Constància-Binissalem, 
la Penya Café Esportiu organiza 
una torrada para todos los socios y 
seguidores constanciers que deseen 
acudir. El objetivo es calentar motores 
para el partido y facilitar unas horas 
de convivencia para la masa social del 
club. 

La Torrada tendrá lugar frente al Café 
Esportiu(Carrer Jocs) a las 14 hrs. El 
precio es de 5€ para los socios del club 
y de 8€ para el resto de aficionados.  
Las incripciones se pueden realizar en 
el Café Esportiu, en el facebook de la 
Penya Café Esportiu ó bien llamando al 
tlf. 971 505729.  La fecha límite para 
la inscripción es el viernes 29 de Abril. 



ConstanciersNoms propis del Constància

“Servicio a domicilio” - Tlf. 971 502376

           LLANYFLEX
-El taller de Sebastià Bal.le es troba al Carrer 
Campanet 11 d´Inca.
- Venen els seus matalassos  a “Matalasseria 
Llanyflex” a l´ Av.Reis Catòlics 78 d´Inca.

- La família Bal.le també té una tenda de de-
coració interior i una de moda infantil.

- Informa´t al Tlf. 971 505582

FLORIDA II
C.San Miguel de 
Líria, 2. Magalluf
Tlf. 971 682451

Joan Perelló, delegat del C.D.Constància.
- Joan Perelló personal... 
Família, feina, temps lliure...
Som en Joan Perelló, tenc 63 
anys i visc i vaig nèixer a Llubí. 
La meva dona nom Catalina i 
tenc tres fills, Andreu Maria i 
Catalina, i dos nets. Tota la vida 
he fet de fuster, de fet també 
el meu fill Andreu treballa de 
fuster amb jo. Les meves dues 
filles són mestres d´escola, una 
treballa a Sa Pobla i l´altra a La 
Salle d´Inca. 
Personalment des dels 14 anys 
d´edat he fet de fuster, a més 
en la mateixa fusteria a on ara 
ens trobam tu i jo… Als 25 anys 
vaig comprar el negoci ja que 
l´antic propietari i mestre meu 
va morir i cap fill va continuar 
amb el negoci.  La vaig agafar 
amb un soci al qui vaig comprar 
la seva part fa uns 14 anys, 
coincidint més ò menys amb 
l´entrada del meu fill Andreu al 
negoci.
A més del futbol, tenc un altra 
hobby, que és anar “a fora vila” 
a on tenc uns animals, unes 
tomatiguetes, uns prebessers 
i algunes oliveres. Cuidar-ho 
m´entreté i em relaxa molt. 
- Vinculació de Joan Perelló 
al futbol abans d´arribar al 
Constància.
Apart de la meva vida laboral, 
sempre he estat vinculat al món 
del futbol. Als 18 anys i junt 
amb el vicari de Llubí, varem 
fundar el C.d .a. Llubí. Eren 
temps en que no hi havia garire 
cotxes i amb dues furgonetas 
anàvem a fer els desplaçaments.  
Varem crear equips formatius i 
poc a poc es crearen equips més 
grans. 
Al deixar el futbol de Llubí i 
a través de Biel Flaquer vaig 
passar a ser àrbit de futbol sala 
durant uns 20 anys,  sent un 
dels àrbits més ben considerats 
de “ses illes”. Amb la FIFUSA 
(federació de futbol sala que 
va fundar el periodista Jose 
Mª García i que es va escindir 
de la Federació Espanyola de 
Futbol), vaig pitar una final 
de Copa del Rei i també una 
fase final de Copa d´Europa a 

Neryungri (República de Saja 
Yakutia a Rússia). 
A l´arbitratge al futbol sala vaig 
conèixer al per aquell temps 
delegat del Constància “Tòfol 
Peláez” qui em va demanar per 
venir a ajudar al Constància i 
d´aquí la meva arribada al club 
blanc i negre fa ja 11 anys.
- La tasca com a delegat 
federatiu.
A més de ser el delegat del 
Constància, també som 
delegat federatiu. Ser delegat 
federatiu és dur a terme 
una tasca enfocada a la “no 
violencia” al futbol. La nostra 
labor és ser un observador 
als partits i ajudar i mediar 
entre àrbit, equips i delegats. 
Entre d´altres es vol que no hi 
hagi cap injustícia a l´hora de 
sancionar a qualcú i informar 
del que has vist a la Federació 
(comité antiviolència)  en el 
comportament de delegats 
d´equip, delegat de camp, 
comportament de jugadors, 
entrenadors, tripleta arbitral, 
public assistent etc. 
- Anècdotes curioses...
Quan vaig pitar a Rússia, per 
arribar a Neryungri  des de 
Moscú varem haver d´agafar 
un vol en avió de 8 hores... 
Era l´hivern i la temperatura 
era d´uns graus trenta baix 
cero. Les mesures de seguretat 
eren extremes, sempre anàvem 
acompanyats de soldats armats.
- Millors records amb el 
Constància...
Millors records l´any que varem 
fer campions de 3ª divisió amb 
Jaume Bauzà. Una anècdota és 
d´aquesta mateixa temporada 
en la lligueta d´ascens a Lorca. 
Quan partíem de tornada cap 
a Alacant, un jugador va fer 
tard i l´entrenador va decidir 
no esperar-lo més i partir. El 
jugador va agafar un taxi i com 
que quan va arribar no tenia 
doblers per pagar-lo, entre tota 
la expedició varem haver de 
pagar-li el taxi que per cert va 
ser ben car...
- La tasca de Joan Perelló, el 
dia a dia en la seva tasca en 

el club.
La meva labor entre d´altres 
és ser un intermediari entre els 
jugadors i la junta directiva. 
Tractar el millor possible a la 
tripleta arbitral 
a cada partit 
així com a 
l´equip que 
ens visita.  Als 
àrbitres les 
tracto tant bé 
com sé, en 
11 anys tan 
sols he vist 
dues targetes 
grogues, pens 
que em tenen 
tant de respecte 
com jo els 
respecto a ells.
- Un delegat 
té molt de 
contacte amb 
l´equip. ¿Com 
s´ha de fer per estar aprop 
d´ells, tenir una bona relació i 
que et tenguin confiança ?
A un jugador no l,has de mentir 
mai, l´has de respectar i donar-li 
el teu apreci. Consider a tots els 
ex jugadors com a amics meus 
i crec que ells em consideren 
amic seu. 
- Estimes i fas molt pel club 
inquer, que t´agradaria que 
li passàs al nostre club en el 
futur ?.
Sé que és difícil però 
m´agradaria perque no veurer-
lo a 1ª divisió. Podria sortir 
una persona amb recursos 
econòmics i que volgués crear 
un projecte seriós i de futur 
pel Constància. Això sí, sense 
doblers no es pot fer res...
- Millor jugador del 
Constància de tots els temps.
Dels que jo he conegut com 
a delegat, tenc dubtes entre 
Gómez Lasa i Xavi Figuerola. 
Em quedaré amb el segon, 
bon jugador i millor persona al 
terreny de joc.
- Millor jugador per posicions 
de tots els temps...
Porter Gómez Lasa, defensa 
Xavi Figuerola, migcampista 
Jose Silvano i davanter Marcos.

Miquel Prats

“El fuster de Llubí fa ja 11 anys 
que és el  delegat del Constància”

“En la vida hi ha persones que treballen molt 
i bé, i ho fan sense ànim de deixar-se veure. 
El delegat del Constància és una d´elles...”
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“Nos hemos tr
asladado enfrente,

al número 49”

Actualitat Blanc i Negre
El Sallista perd la categoria en la darrera jornada.

 1.  Lucas Pou  16 gols.
 2.     Rubio     6 gols.
 3.     Mateu Ferrer    6 gols.
 4.     Joan Oller                  4 gols.
 5.     Guillem Nigorra       4 gols.
 6.     Esteban                      3 gols.
 7.     Lucho Jiménez          2 gols.

Joieria La Torre.
C. Miquel Duran. Inca.
(baixos Torre d´Inca).

Tlf. 971502283

Premi  “La Torre”
(Màxim golejador de l´equip)
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5 La Torre Joieria, des de 1.975

-Joieria La 
Torre pre-
mia amb 
a q u e s t 
rellotge al 
màxim go-
lejador de 
l´equip

Compra de Oro
No es necesario ir a Palma para encontrar el mejor precio.

 ¡Visítanos!
En Inca nos encuentras en:

- Carrer Es Born, 19. Tlf. 871911781
- Carrer Bartomeu Coc, 3. Tlf. 871 914242

email: lagranoportunidadinca@hotmail.com

Taller Mecànic

autosmaj@gmail.com

1   Rubio  2700 minuts
2   Biel Guasp  2520      
3   Lucho Jiménez 2520
4   Lucas Pou  2516
5   Andrés Llistó 2430
6   Bernat Alomar 2338
7   Pep T. Vives 2340
8   Nacho   2250
9   Jose   2125
10 Víctor  2070
11 Esteban  2039
12 Joan Oller  1980
13 Guillem Nigorra 1710
14 Pau Siquier  1520
15 Mateu Ferrer 1442
16 Pau Pomar  1118
17 Rafeal     825
18 Rafa Calderón   540
19 Miki Garcia   109
20 Bernat Coll      85

Finalment la divisió d´honor 
juvenil ens ha deixat. Com fa 34 
anys, per Inca ha tornat passar el 
Barça i l´Espanyol 
juvenil. Però aquí 
no acaba tot, també 
ha passat el juvenil 
d´un altra primera 
divisió, el Mallorca 
i els juvenils de 
tres 2ª divisió “A”, 
Nàstic de Tarragona, 
Osca i Girona. 
Cal aturar-se un 
minut a pensar a 
quin estatus del 
futbol espanyol 
juvenil ha estat per 
una temporada el 
futbol d´Inca pera adonar-se´n de 
la importància de la fita. I després 
d´aquesta reflexió un se´n dona 
conta del que s´ha perdut. Una 
autèntica llàstima ja que ara falta 

veure els anys que hauran de 
passar per tornar a la categoria. 
Tant de bó que no siguin altres 33 

anys en benefici del futbol de 
formació inquer  i sobre tot del 
nostre equip el Constància.
A pesar del descens, no es pot fer 

més que donar l´enhorabona al 
cos tècnic i plantilla del conjunt 
de La Salle. Nous a la categoria 

i amb un potencial 
inferior a la majoria 
d´equips, diumenge a 
diumenge els al.lots 
de Guillem Llaneras 
han plantat cara a 
conjunts formats per 
joves que tenen per 
meta clara arribar 
al seu primer equip, 
el qual milita a 1ª 
divisió, 2ª divisió A 
ò 2ª divisió B. Fins a 
la darrera jornada i a 
més degut a un cúmul 
de resultats adversos

     +el Sallista ha estat equip de 
divisió d´honor juvenil.
Enhorabona a tots al.lots, i gaudiu 
d´aquesta gran experiència per a 
la resta de les vostres vides.

Alineació del Sallista envers el Mallorca

Jugador més Regular del
C.D. Constància.

El proper dia 6 de Maig, el 
C.D.Constància organitza 
una subasta de quadres que 
tendrà lloc al Restaurant 
Canyamel d´Inca.
El motiu de la subasta és 
la recaudació de recursos 
econòmics destinats a la 
cobertura del pressupost del 
club per aquesta temporada 
2010-11.
Des del club es fa una crida 
a tots els socis, aficionats i 
també a qui pugui tenir cert 
gust pels quadres perque 
venguin el dia 6 de Maig i 
s´interessin per alguna de 
les obres d´art subastades.
Hi ha confirmada la donació 
d´obres per part del artistes 
Andreu Arrom, Toni 

Rovira, Antoni Garreta, 
Toni Socias i la galerista 
Maria Payeras. A falta de 
confirmació també es parla 
de la presència d´obres dels 
artistas Catalina Salas, Toni 
Dionís, Alaminos, Ramon 
Company, Dolores Comes, 
Aina Cortés, etc.-
La subasta vindrà precedida 
per un bon 
sopar oferit al 
preu de 15€ 
pel reputat 
r e s t a u r a n t 
inquer que 
regenta Tòfol 
Soler.

Subasta de Quadres
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BERNARDO ALOMAR

Lloguer de Pel.lícules en Dvd i Blue Ray
Obert a diari, matí i horabaixa.

Gran Vía Colón, 135.  Inca.   Tlf. 971 500760

CONEIXENT ELS NOSTRES JUGADORS

- Bernat Alomar personal. 
Soy Bernardo Alomar 
Carilimdiliman. Nací 23 de 
Enero de 1987 en Palma de 
Mallorca. Mido 1´79 mts y 
peso 76 kgs. 
- Familia, amigos, tiempo 
libre, estudios.
Tengo dos hermanas 
mayores, Jennifer de 31 años 
y Elena de 29.  Soy padrino 
de Elena, mi sobrina de 7 
años.
Mi madre es filipina, llego 
a Mallorca el año 1975 
con 25 años de edad. Vino 
para trabajar, junto a dos 
hermanas. Tenían en la 
isla a familiares que les 
recomendaron venir.
A los 2 años de estar aquí ya 
conoció a mi padre y así se 
formó nuestra familia...
En la actualidad estoy 
estudiando Magisterio de 
Educación física, ello junto 
al futbol hace complicado 
el tener otras actividades de 
tiempo libre. A pesar de ello, 
algunos sábados los dedico 
a ir al cine, tomar algo, 
ver el futbol por televisión 
etc, con los amigos. En 
verano siempre tienes más 
tiempo para hacer otras 
cosas, además el frio de 
invierno hace que en algunas 
ocasiones prefieras quedarte 
en casa un poco más.
- Currículum futbolístico.
Empecé a jugar a futbol a los 
6 años ya en la “Escoleta” del 
Reial Mallorca, y de ahí hasta 
los 21 años siempre estuve en 
el club bermellón. A esa edad 
y hace dos años y medio  fuí 
cedido al Ceuta de 2ª división 
B junto a Joan Oller. En el 
club del continente africano 
disputé unos 22 partidos  con 
16 partidos siendo titular. 
Tuve una lesión que me tuvo 
mes y medio en el dique 
seco. Compartí vestuario con 
jugadores experimentados 
en 2ª división A como 
Alberto (ex Almería), Lledó 
(ex Valladolid y ahora en 

el Jerez), Javi Martínez 
(ex Albacete) y Sandro (ex 
Badajoz y Lleida). En Ceuta 
había una apuesta fuerte 
por el futbol y se vivía con 
pasión, el club podía contar 
con unos 2000 socios. No 
había problemas económicos 
y los pagos estaban al día. 
Ya el año pasado volví 
al Mallorca B aunque no 
tuve ficha. El At.Baleares 
me hizo una oferta pero 
era económicamente muy 
inferior a la ficha que tenía 
en el Mallorca. El club 
bermellón no accedió a 
complementar mínimamente 
la oferta del Baleares y no 
marché, estando toda la 
temporada entrenando pero 
sin poder jugar. Es duro 
estar en esta situación, más 
cuando en ocasiones también 
entrenas junto al equipo de 1ª 
división.
- Los entrenamientos 
con el primer equipo del 
Mallorca.
He realizado bastantes 
entrenamientos con el primer 
equipo y la diferencia que 
notas es la velocidad de balón, 
ven el pase antes y lo realizan 
también antes. Si tú necesitas 
tres toques para realizar tu 
acción, ellos la hacen en 
dos. El aspecto positivo es 
que si tienes continuidad en 
sus entrenamientos, tú juego 
experimenta una mejoría 
también en ese aspecto. Otro 
punto es la superficie de 
juego en los entrenamientos, 
su estado es perfecto. 
El año pasado entrenaba 
al lado de Kevin, Tejera, 
Pina... Es básico que te den 
la oportunidad, que tú la 
aproveches y con el menor 
tiempo posible ponerte al 
nivel del resto de jugadores .
- Autodefinición como 
futbolista. Posiciones de 
juego. Virtudes y puntos de 
mejora en el juego.
Siempre he jugado de medio 
centro. De pequeño más 

adelantado y a partir de 
cadete ya de medio centro 
defensivo. En esta posición 
me encuentro cómodo, es 
donde mejor puedo aplicar 
mi juego de cortar, dar el 
primer pase y servir de enlace 
entre el central y la banda. 
También me considero un 
jugador fuerte y que va bien 
de cabeza. 
Como puntos de mejora 
podría tener mejor velocidad 
punta y más llegada ofensiva.
- Eres un jugador con 
experiencia en 2ª división 
B.  ¿Qué diferencias hay 
entre ésta categoría y la 3ª 
división balear?.
Los estadios son de césped 
natural y no hay cambios 
de superficie. En las 
plantillas predominan los 
jugadores físicamente muy 
fuertes, apuntillados con 3 
ò 4 jugadores de calidad. A 
pesar de ello, en la categoría 
también hay espacio para 
un margen de mejora con 
el paso de los partidos y la 
acumulación de experiencia 
en la categoría. 
- A principio de 
temporada, en el 
pequeño cuestionario que 
realizamos para el número 
0 de CONSTANCIERS, a 
la pregunta de ¿Cuáles son 
tus objetivos personales 
para éste año? Respondiste: 
“Jugar y hacerlo bien”.  
¿Cómo llevas este objetivo 
ya en la recta final de 
campeonato?.
Tras dejar las lesiones de 
principio de temporada y 
primer tercio de campeonato, 
Nico López ha confiado en 
mí y he jugado. En cuanto 
a “hacerlo bien”, creo que 
poco a poco he ido a más 
en mi juego. De no haberme 
lesionado creo que podría 
haber estado bien durante 
toda la temporada.  Quiero 
ascender y poder jugar la 
temporada siguiente en 2ª 
división B. 

“Llegué a estar convocado en un Mallorca-Real Sociedad, con Héctor Cúper 
en el banquillo. Al final no salté al terreno de juego y no llegué a debutar”

Miquel Prats

Bernardo A
lom

ar
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Troba “Constanciers” els  divendres 
 de partit com a local  a:

---
CONSTANCIERS A SA RÀDIO.

Elecció “CA´N TONI BLANCOS”
Millor Jugador de la Història del C.E.Constància.

1.  Miquel Vaquer  30 punts.
2.  Toni « Esteve » Corró  25 punts.
3.  Tomeu Llompart  15 punts.
4.  Paco Figuerola  10 punts.
5.  Bernat Mateu  10 punts.
6.  Miquel Corró  05 punts.
7.  Parma   05 punts.
8.  Amarilla   05 punts.
9.  Pedro Tugores.  05 punts.
10. Xavi Figuerola  05 punts.
11. Mendoza   05 punts.
(*) Després dels vots de Miquel Amer, Joan Perelló i Gabriel Amer.

A n t o n i 
E s t e v e 

Corró

Miguel 
Parma

En les edicions 54, 55, 56 
i 57 de “Constanciers a sa 
ràdio” heu pogut escoltar 
les entrevistes a Manel Sala 
(davanter del Llosetense), 
Dani Rado (exjugador 
del Constància), Esteban 
(jugador de l´equip inquer), 
Jaume Mut (entrenador del 
Manacor), Baltasar Grimalt 
(delegat del Sallista juvenil), 
Damià Barceló (entrenador 
del Santanyí) i Guillem 
Llaneras (entrenador del 
Sallista juvenil). 
Per una altra banda en 
la tertúlia d´opinió hem 
contat amb la presència de 

Miquel Garriga, Jordi Cerdà 
(president d´honor del 
Constància), Rafa Calderón 
(porter de l´equip inquer), 
Bernardí Palou (ex jugador 
del Constància), Joan 
Moranta (ex jugador del 
Constància  i ex entrenador 
l´any passat del Llosetense 
de 3ª divisió) i Joan Perelló 
(delegat del club inquer).
Gràcies a ells, el programa 
ha oferit la possibilitat a 
l´oient d´estar ben al corrent 
de tot el que succeix al 
voltant del nostre club i de 
la 3ª divisió balear.

INCA:
1  Esp.Can Toni Blancos.    2  Bar Miquel
3  Bar Londres         4  Llibreria Més Paper.
5  Forn Can Lluïs         6  Café Esportiu.
7  Còpies Publicitat.         8  Autos Maj.
9  Gent Gran St.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 Cl.Novedades.
29 Bar Melis.         30 Pub Royal.
31 Camp Futbol Sallista.    32 Bar Mercantil Políg.
33 Bar Polígono.         34La Guarida bar.
35 V.Massanella G.Luque.  36 Bar Can Remendón.
37 Estanc Crist Rei.         38 Bar Es Lladoner.
39 Cafeteria El Cid.         40 Pastisseria Es Cantó.
41 Rest. Can Guillén.         42 Bar Barrats

            POLLENÇA:
43  Vallori,apostes de l´estat.
44- Bar Can Toni.
LLUBI:
45.  Bar Es Cantó.     
46   Bar Poliesportiu.
COLL D´EN REBASSA:
47.   Bar Ses Nines.
CONSELL:
48    Bar Rest. Cas Torrer.
SOLLER:
49    Círculo Sollerense.
ALARÓ:
50.   Bar Rest. Can Punta.
CAIMARI:
51    Bar Can Tomeu.
MURO:
52  Bar Sami.
PALMA NOVA:
53. Rest. Florida.
PAGUERA:
54. Bar Maria Eugènia.
PALMA:
55. Bar Moyer.        
56. Café Lírico.
SELVA:
57.Bar Can Pereó.
LLOSETA:
58. Bar Bestard.


