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Editorial.       Victòria balsàmica, de prestigi i que dona coratge
Hi ha ocasions en que et falta la sort i altres ocasions en que la sort t´agafa la mà i viatja al teu costat per ajudar-te en el que sia necessari durant el 
teu trajecte. I en el trajecte de 95 minuts que el Constància va efectuar dins el municipal de Santa Eulària, la sort ens va agafar molt fort de la mà i 
ens va ajudar a aconseguir tres punts vitals.
Metafòricament direm que els nostres homes encara es curaven de les ferides de Santanyí, Llosetense i Manacor quan les va tocar l´hora de fer les 
maletes cap a Eivissa per jugar davant un anat a més i crescudíssim (massa crescudíssim...?) Penya Sta. Eulàlia. I es que els mitjans de comunicació 
locals (Diario de Ibiza i Última Hora Ibiza) havien encalentit els dies previs al partit amb titulars com “Una goleada con mensaje a Inca”(referint-se 
al 3-0 que li van marcar a l´Alaior) i “Al Constància hay que meterle el miedo en el cuerpo con aluvión de fútbol”(declaracions del jugador Pablo 
Ríos).
I així va començar el partit, amb aluvión de futbol de la Penya, set minuts inicials a on casi treuen al seu rival del camp, però sense marcar. Amb 
el gol del Constància a jugada aturada, els pitiüsos van seguir atacant amb unes onades ofensives que feien por, amb un joc ple de fortalesa física, 
arribant per ambues bandes i fent circular la pilota molt de temps entre l`àrea grossa i petita del nostre porter Vives. Però la Penya no va poder 
marcar gol...i així passat el minut 30 de partit els de Santa Eulària es van començar a desinflar a poc a poc com un globus lleugerament foradat fins 
a perdre la totalitat del seu aire a mitjans 2ª part.  El nostre equip per la seva part va saber jugar amb el marcador a favor, no es va complicar gens 
la vida en tasques ofensives i inclús va saber aprofitar una nova ocasió a pilota aturada per marcar un segon gol que va traduïr-se al final en una 
victòria de prestigi per al nostre club, donada la dificultat del camp contrari.
Ara toca passar fulla, i canviar el guió. Toca no esperar que la sort ens torni agafar la mà i ens mostri el camí, ja que aquest fet es repeteix poc sovint. 
El Constància ha de guanyar al Binissalem i ho ha de fer aunant les virtuts de Sta. Eulària (col.locació damunt el camp, efectivitat, experiència, 
tranquilitat  i saber estar) amb els aspectes que no va usar en aquest mateix partit (prendre l´iniciativa en el joc i proposar futbol d´atac). 
Després de la pèrdua d´un dels dos objectius de la temporada (fer campió) hi ha tres factors que fan ser molt optimistes per a poder aconseguir el 
segon objectiu (lluïtar per ascendir) i que són: Nova dinàmica guanyadora de dos partits (Penya Arrabal i Sta. Eulària), victòria que dona prestigi 
i respecte a Eivissa,  i finalment el partidàs d´homes importants i experts de l´equip a Sta. Eulària com Rubio, Esteban, Lucas Pou, Vives, un 
recuperat Joan Oller i un capità Lucho Jiménez que treballar molt i bé durant tot el partit.
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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 76 35 22 10 3 48 20
2  Poblense 72 35 22 6 7 66 38
3  Binissalem 70 35 20 10 5 56 28
4  Constancia 69 35 20 9 6 55 25
5  Llosetense 66 35 20 6 9 60 42
6 Peña Dptva. 63 35 17 12 6 50 23
7  Santanyí 59 35 17 8 10 49 38
8  San Rafael 50 35 11 17 7 43 31
9  Mercadal 45 35 12 9 14 49 45
10  Collerense 44 35 11 11 13 35 43
11  Montuïri 43 35 12 7 16 41 53
12  Campos 41 35 9 14 12 40 49
13  Alcudia 40 35 10 10 15 40 54
14  Felanitx 39 35 10 9 16 34 52
15  Ferreries 38 35 9 11 15 38 45
16  Ferriolense 38 35 10 8 17 44 53
17  Alaior 38 35 10 8 17 35 54
18  P. Arrabal 24 35 7 3 25 39 69
19  Norteño 23 35 6 5 24 23 53
20  Arenal 22 35 5 7 23 29 59

- Any de Fundació:     1914
- Terreny de joc:       Poliesportiu Municipal Miquel Pons.
- Capacitat:        2000                              
- Temporades a 3ª divisió:     27
 - Millor classificació a 3ª:     4art (2008/2009)
 - President:          Jaume Vallès Jaume
-  Entrenador:         Tomeu Pons
- Patrocinadors:   El Foro de Mallorca Restaurante Celler  /   Pizza Leggera. 
- Equipació:         Camiseta, calçons i calces blaves
- Pàgina web:         www.cdbinissalem.com
- Plantilla :                               Porters : Montse, Toni Fons  Defenses:  Miguel López, 
    Fuster, Oscar Navarro, Jota, Salas, M.Ang. Toni Salas 
    Migcampistes:  Contreras, Forteza , Dani Pascual, Marc 
    Tovar, Plata, Toni Oliver, Velasco Davanters: Chus, Luis, 
    Tomeu Reynés, Villa
 - Probable alineació:      Montse, Oscar Navarro, Miquel A Salas, Toni Salas, 
    Forteza, Contreras, Chus Seco, Toni Oliver, Paco Plata, 
    Miquel López y Tomeu Reynés. 

      - Dades d´interés:
-Montse, Miquel López, Jota, Oscar Navarro, Forteza i Dani Pascual, fins a 6 futbolista amb un 
paper important al conjunt celet, han jugat amb anterioritat al nostre equip.
-Ni el Reial Mallorca fundat l´any 1916, ni el CD. Constància fundat el 1922 són els clubs de futbol 
més antics de la nostra illa. Aquest honor pertany al C.D.Binissalem que va ser fundat ni més ni 
manco que el 1.914 i que per tant es troba només a 3 anys de cumplir el seu centenari.
-El 27 de Juny de 2009, l´equip binissalamer va firmar el capítol esportiu més important en la seva 
història. Havia quedat 4art classificat de 3ª divisió, i en les dues primeres eliminatòries d´ascens 
havia eliminat al Reus Esportiu i al Monzón. En la darrera eliminatòria, només un gol polèmic en 
falta i posterior fora de joc en el minut 84 del partit de tornada a San Roque de Lepe,va impedir als 
del poble del vi aconseguir una fita històrica per a una població de poc més de 5000 habitants.... Ser 
equip de 2ª divisió B..
-El conjunt binissalamer arriba a Inca amb la intenció d´aconseguir empatar ò guanyar per a poder 
acabar segons ò tercers classificats a la lliga, millorant així la seva millor posició històrica, quarts 
classificats a la temporada 2008-09.
-L´ambient a la prèvia del partit és de gala i es preveu que el Nou Camp d´Inca registri la millor 
entrada de la temporada amb aprop de 1000 persones a l´estadi.

Onze recent del Binissalem a Mercadal Classificació jornada 35.

“Escut del C.D.
Binissalem”. “Miquel López”

“Tomeu Pons 
i Jaume Vallés, 
entrenador i 
president del 
C.D. Binissa-

lem”.
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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  37 punts.
2.   Nacho.  34 punts.
3.   Rubio  33 punts.
4.   Lucho Jiménez  29 punts.
5.   Mateu Ferrer  25 punts.
6.   Rafeal  24 punts.
7.   Joan Oller  17 punts.
8.   Esteban  15 punts.
9.   Bernat Alomar  13 punts.
10. Vives  12 punts.
11. Biel Guasp  11 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 Sebastià Pep 
Quetglas vota:
Nacho, Lucas Pou i 
Vives.

- Demetrio Poveda se-
gueix al Constància des 

de l´any 1940 i vota:
Nacho, Lucho i Vives.

-En Llorenç Ramon  
vota:
Nacho, Rafeal i B.Guasp

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

Ens trobaràs a:
- Inca, Binissalem i Alcúdia

Tlf. 971 504311.

w
w

w.viatgesm
assanella.com

w
w

w.
vi

at
ge

sm
as

sa
ne

lla
.c

om
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 Penya 
Arrabal

1. Nacho 9 punts.
2. Rafeal 2 punts.
3. Lucho 2 punts.
4. Vives 2 punts.
5. Luc.Pou 2 punts.
6. B.Guasp 1 punts.

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

El senat constancier (2ª part)
“El senat constancier ens continua  relatant tota mena de 

d´episodis en la història del nostre club”. 
- Records diversos...
- Mendoza, un jugador que 
vengué de l´Espanyol a 
mitjans dècada dels 40, i que 
només jugar un  any amb el 
Constància, fou un jugador 
excepcional. Era un interior 
esquerr extremadament fi.  En 
una ocasió va prometre un gol 
a l´aficionat inquer “Tomasín” 
i en un partit envers l´Hércules, 
va començar a driblar contraris 
des del mig camp fins a l´àrea 
contrària a on d´un fort xut 
introduïr la pilota dins la xarxa 
contrària. Mendoza es va 
girar cap a la grada d´Es Cos 
i amb veu alta va dir: “Para ti 
Tomasín!”
- Un altra gran jugador va 
ser Espada, qui va subtituir 
a Rosalén, ex jugador del 
Barça.  Prèviament Rosalén 
i Betancourt havien format 
junt amb una xifra económica, 
del traspàs d´Antoni Esteve 
Corró del Constància al 
F.C.Barcelona.
- El Sallista va cobrar un 25% 
de l´import del traspàs de 
Tomeu Llompart a l´Elxe. El 
Mallorca s´havia interessat per 
Llompart però el club inquer 

volia evitar el fitxatge pels 
barralets.
- El Constància va fitxar al 
gran davanter húngar Kazsas 
als anys 60 per que en un partit 
amb el Pontevedra hi va haver 
una trifulca i van sancionar 
injustament al nostre davanter 
Morro per uns 12 ò 14 partits. 
Kazsas va formar una gran 
davantera junt amb Ledo i 
Amarilla.
- El primer president del 
Constància en l´època de 2ª 
divisió als anys 40 va ser 
Pedro Siquier, en “periquet 
janer”(ja que era Pedro i 
treballava a Can Janer...). Va 
ser una persona humil que va 
fer una feinada pel club. 
- Constància, Mallorca, 
At.Baleares i Manacor eren els 
galls a nivell de Mallorca. Hi 
havia una gran rivalitat.
- Abans de, ò acabada la 
guerra civil ja hi va haver 
jugadors inquers que anaren 
a la península com Oliver 
que va jugar amb el Sabadell 
i Guillem Coll que va anar al 
Betis.
- Després de Tomeu Llompart 
i Rafel Nicolau no hi hagut 

cap jugador d´Inca 
que jugui a la 1ª 
divisió.  A Sa Pobla 
i a Manacor n´hi ha 
hagut bastants.
- A Inca no hi ha 
doblers per mantenir 
el Constància a 2ª 
divisió. Però hem 
de pensar que Inca 
està enrevoltada 
de pobles i aquesta 
podria ser de nou la 
força del nostre club. 
Hem de pensar que als pobles 
el Constància podria caure 
millor que el Mallorca...
- Pensam que al Camp d´Es 
Cos hi podien arribar a aficar-
s´hi unes 7.000 persones. 
El dia del segon ascens a 2ª 
divisió “A” davant l´Algeciras 
el 1962 pensam que sí hi eren. 
Només hi havia una tribuna 
a un lateral, però al lateral 
de la “part del sol” el terreny 
formava com una “costa avall” 
amb una serie d´escalonets 
de terra a on la gent s´hi col.
locava. A més també hi havia 
un munt d´aficionats drets per 
tot arreu així com gent enfilada 
a les parets i als arbres.

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

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

La història “d´ES CONSTANCIER”.
Benvolguts lectors, us havíem d´explicar 
en algun moment de la temporada quina 
és la  petita història de “la mascota” 
de la revista Constanciers, sí sí, aquest 
dibuixet que surt al costat superior dret 
de la portada... Arribat ja el final del 
campionat de lliga és el moment de fer-
ho. 
“Es Constancier” va ser concebut al 
mateix moment que la revista és a 
dir a la segona quinzena de Juliol de 
2010. L´editor de la revista Miquel 
Prats cercava quelcom que de manera 
informal, definís de forma gràfica el que 
és el sentiment dels constanciers. 
Necessitàvem algú que  es mostràs 
com a un incondicional, algú que porta 
bandera, gorra i bufanda constanciera 
sense cap mena de complexe, per 
rompre així el tabú del tradicional 
avergonyiment a animar de forma 
desinhibida de la majoria dels seguidors 
blanc i negres.  Un seguidor que sent 
passió pel seu equip i que la demostra 
sense cap por al “que diran”. 
Es cercava un seguidor de mitjana edat, 
algú que no fos ni molt jove ni molt 
major, és a dir un constancier amb qui 
es senti identificat qualsevol aficionat 
independentment de la seva edat.
La mascota de la revista, trepitja un 

terreny inclinat costa per amunt, un 
terreny difícil de recòrrer i que li fa 
amollar unes gotes de suor que li cauen 
del front per avall. Sens dubte encalçar 
la 2ª divisió B que vola i no es deixa 
agafar durant els darrers 23 anys, és 
un camí complicat i que el fa suar en 
quantitat...
“Es Constancier” vol agafar la 2ª divisió 
B,  i per aixó usa un gambaner. No usa 
una arma destructiva com pugui ser una 
pistola ò un fusil, usa un utensili útil però 
que no fa  mal, fet aquest que representa 
la condició no violenta ni maleducada, 
sino senyorial i desenfadada dels 
aficionats del Constància. 
Una vegada feta la representació mental 
d´”Es Constancier” calia donar-li forma 
gràfica, i així va ser. A l´ombra, calurosa 
ombra de nombrosos horabaixes de 
Juliol i principi d´Agost, i en una 
llarga seqúència de “mostres i més 
mostres” i de dibuixos rectificats i molts 
d´ells esqueixats la mà dreta de Lluïsa 
Ramis aconseguir “donar a llum” a Es 
Constancier. 
I aquesta és la història de la mascota de 
la Revista Constanciers... Ara només ens 
resta  que per a la a pròxima temporada 
li hagem de fer un petit canvi a la part 
superior dreta, seria una gran notícia...-

“Es Constancier”.

Zona  Socis d´Honor a Sta. Eulària.

Santa Eulària del Riu és una 
plaça amb bona reputació dins el 
futbol balear. La Penya Esportiva 
és reconeguda com un club ben 
organitzat i senyor. A l´entrada del 
camp un ja aprecia detalls com les 
dues al.lotes situades a la porta 
d´entrada, la cap de premsa que 
va continuament amunt i avall, 
dues persones que s´encarreguen 
de preparar els detalls necessaris 
a la grada  i l´speaker de l´estadi 
que una hora i mitja abans ja té en 
funcionament la música d´ambient 
de l´estadi.
I és que el club de Sta. Eulàlia ha 
estat recentment a 2ª divisió B i 

la major organització que aquesta 
categoria requereix es deixa veure 
al seu camp...
Però sens dubte el que més ens va 
cridar l´atenció és el tancament 
que feien a la zona central de 
l´estadi per a la zona reservada 
a socis d´honor, empreses i 
autoritats. Ben cert és que al món 
del futbol com a la resta d´àmbits, 
l´economia és un factor decisiu, 
un club necessita doblers per 
funcionar bé i de doblers diuen 
que al club de Sta. Eulàlia n´hi ha 
un parell... Prenem nota del bon 
quefer dels altres...

Fe de Erratas
-En las dos últimas ediciones de 
la revista, se ha aludido al joven 
jugador juvenil Miki. El primer 
apellido de Miki es Ramon y no 
García como erróneamente así se 
publicó. 
- En la clasificación de la liga 
“Viatges Massanella” del número 
anterior, se otorgó un solo punto a 
Nacho Martínez cuando en realidad 
el voto del socio Julià Ferrà le 
concedió dos puntos. Añadimos este 
punto de menos a Nacho Martínez 
en el presente número.

Merchandising blanc i negre.

Fotografies, gorres i bufandes per 
a l´aficionat que en vulgui adquirir
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           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

Tere Arrom, fisioterapeuta  del C.D.Constància.

Miquel Prats

- Tere Arrom personal.  
El meu nom és Mª Teresa 
Arrom Pascual i vaig nèixer a 
Inca. Som filla d´en Toni i na 
Teresa i la meva germana  un 
any major que jo nom Xisca. 
El meu temps lliure és poc, 
entre la feina i el futbol tenc 
gairebé ocupat tot el meu 
temps, si bé t´he de dir que en 
l´estiu m´agrada molt anar a 
la platja i de fet si pot ser,  hi 
pas tot el dia...
- Formació i currículum 
laboral.
Som diplomada universitari 
en fisioteràpia i post grau 
en fisioteràpia de l´esport. 
Tenc altres titulacions com 
per exemple d´osteopatía, 
acupuntura, medicina 
tradicional xinesa i tècnica 
miofascial. 
En l´àmbit laboral vaig 
començar amb una 
substitució a l´hospital de 
Manacor d´aprop d´un mes 
de durada per anar després 
al Clínic Balear a on hi vaig 
romandre vuit anys, feina 
que vaig deixar per crear ja 
la meva pròpia consulta a 
Inca.  I bé, aquí continuu i ja 
fa cinc anys... Tampoc volia 
deixar d´anomenar el meu pas 
encara que breu  i en forma de 
substitucions, pels hospitals 
d´Inca i Muro.
- A quin moment i per que 
entres al món del futbol com 
a fisioterapeuta?
Fa ja tretze anys i fou a través 
de na Nina, una coneguda 
de la meva germana que era 
tresorera del club inquer 
en aquells moments. Des 
del Constància es van 
interessar per mí després de 
la marxa del club de l´anterior 
fisioterapeuta. 
- Des d´aquell moment, 
són moltes les temporades 
que duus com a fisio a la 3ª 
divisió. Quants d´anys i en 
quins equips ?
Amb la present, són ja 
tretze temporades com a 

fisioterapeuta en el món 
del futbol. Han estat tres 
temporades en el Poblense 
i aquesta 2010-11 és ja la 
desena temporada en el 
Constància. També he de dir 
que en l´Atlètic Baleares hi 
he treballat un mes. Va ser fa 
tres temporades a la 2ª divisió 
B. Un dels seus dos “fisios” 
en Tomeu Tous,  per motius 
laborals no podia començar 
fins al mes de Setembre i jo 
vaig treballar al club de la via 
de Cintura durant un mes de 
la pretemporada. 
- Sabem positivament que 
a nivell laboral no et falta 
la feina, duus ja uns anys 
en aquest camp i ets una 
professional reconeguda. 
Que t´impulsa ò motiva a 
allargar diariament la teva 
jornada de feina sent la 
fisioterapeuta d´un equip de 
futbol?
La clau és que no sent el 
futbol com una feina, el sent 
com un “hobby”.  Aquí form 
part d´un equip, no sé bé com 
explicar-ho però en definitiva 
et puc dir que és diferent a 
la feina i que aconseguesc 
desconectar d´ella. 
- Enguany en principi havia 
de ser “futbolísticament 
sabàtic” per tú.  Qui ò què 
et fa canviar d´opinió?.
Qui em fa canviar d´opinió i 
continuar un any més com a 
fisioterapeuta del Constància 
va ser Nico López.  Per a 
l´any que ve encara no sé que 
farè, en arribar el moment 
oportú ho decidiré. 
- La teva feina cura, però 
sovint provoca dolor al 
pacient... Anèdotes curioses, 
tristes ò gracioses en el teu 
quefer dins el futbol?
Et puc parlar d´un jugador 
que teníem la temporada 
passada i  que tenia pànic a 
les “injeccions”.  Un dia al 
vestidor li vàrem donar un 
bon susto... Es van començar 
a repartir apòsits (“tiritas”) i 

cada jugador se´n va col.locar 
una al braç. Quan l´al.lot va 
entrar al vestidor li van dir: 
“Auh vine aquí que esteïm 
posant una 
vacuna a tothom 
i només faltes 
tú...”. Tothom 
va riure molt, 
menys clar està 
la pobre víctima 
de la broma... 
- I com anam 
de medis per 
fer la teva feina 
al club?. Quins 
medis no tens 
i t´aniria bé 
tenir?. Cost 
e c o n ò m i c 
del que 
necessitaries ?
Ju duc sovint 
màquines de 
corrent i làser 
que tenc al meu 
despatx, però sempre aniria 
bé poder contar al club amb 
un « ultrasó » . Es tracta d´un 
aparell que pot costar uns 
1.300 euros. Es un aparell 
que s´empra sovint i que té 
efecte antiinflamatori. Tracta 
tendinitis, cops, etc. Ocorr 
que la majoria de lesions són 
inflamacions.
- I que tal en els viatges 
que l´equip realitza. Com 
duus ser la única dona que 
es desplaça?. T´acabes 
acostumant?
Ho duc molt bé, em fa gràcia 
com la gent em sol mirar quan 
em veu, però jo ho duc molt 
bé i m´agrada formar part 
d´un equip, és divertit.
- Tere Arrom com a 
aficionada del Constància... 
No estàs cansada de voler 
pujar a 2ª B i no aconseguir-
ho mai?. Estaria  contenta 
na Tere Arrom si l´equip 
ascendís?.
Un poc cansada sí la veritat. 
Ja podria ascendir, estaria 
molt contenta.

“Constanciers us dona a conèixer quelcom més 
de la propietària de les “mans inqueres” que 

cuiden dels nostres jugadors, “Tere Arrom”.

“Tere Arrom tractant a Lucas Pou”
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 1.  Lucas Pou  18 gols.
 2.     Rubio     7 gols.
 3.     Mateu Ferrer    6 gols.
 4.     Joan Oller                  4 gols.
 5.     Guillem Nigorra       4 gols.
 6.     Esteban                      3 gols.
 7.     Nacho Martínez        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  2790 ´
2   Biel Guasp  2700 ´
3   Lucas Pou  2676 ´
4   Lucho Jiménez  2655 ´
5   Andrés Llistó  2605 ´
6   Pep T. Vives  2520 ´
7   Bernat Alomar  2428 ´
8   Nacho   2295 ´
9 Esteban  2219 ´ 
10   Jose   2215 ´
11 Víctor   2160 ´
12 Joan Oller  2073 ´
13 Guillem Nigorra 1800 ´
14 Pau Siquier  1607 ´
15 Mateu Ferrer  1462 ´
16 Pau Pomar  1308 ´
17 Rafeal     904 ´
18 Rafa Calderón      540 ´
19 Miki Ramon      109 ´
20 Bernat Coll      85 ´
21 César                     16 ´

Jugador més Regular del
C.D. Constància.

Donació dels números no venuts del Sorteig del Mé
“El Constància dona els números no venuts a Associacions de majors d´Inca”

En un acte digne de lloança, la directiva blanc i negre va repartir els blocs de paperetes que no havia 
aconseguit vendre, dos dies abans del sorteig d´Es Me. Dia 18 d´Abril, es va fer entrega dels darrers 
blocs als responsables de les tres entitats inqueres que surten en les imatges, Residència de persones 
majors Nova Edat de Crist Rei, Centre d´Educació Especial Joan XXIII i Menjador Social Càritas.

Residència Nova Edat Centre Joan XXIII Menjador Social Càritas

“Sorteig d´es Me”
Nº Premiat.

El número premiat al sorteig del 
Me, cel.lebrat el dia 20 d´Abril 

ha estat el 9.662

Suspensión de la Subasta de Cuadros
La Subasta de Cuadros que el club inquer 
estaba preparando para el viernes día 6 de 
Mayo,queda de momento suspendida. Si 
finalmente la junta directiva blanc i negre 
decidiera  realizarla en fecha posteriores, 
les mantendríamos informados.

Retransmissió a Sta. Eulària

Constanciers us va oferir la 
retransmissió en directe del partit 
Penya Esportiva Sta. Eulària 
- Constància.  La narració va 
ser efectuada per Miquel Prats 
i les incidències a l´estadi junt 
amb el carrusel de resultats 
de 3ª divisió van anar a càrrec 
de Lluïsa Ramis. En l´apartat 
de comentaris tècnics, Tolo 
Darder solleric exjugador del 
Constància a 2ª divisió A, ex 
entrenador de la Penya Sta. 
Eulària i de la S.E.Eivissa, a 
més de comentarista d´IB3 en 
retransmisions passades de 
l´Eivissa a 2ª divisió B ens va 
aportar la seva afinada visió del 
que succeïa a la gespa.
La retransmisió es va poder 

escoltar a la 
web www.
futbolbalear.es 
ràdio a més de la 
94.5 f.m. Ràdio 
Now de Palma.

-S´està estudiant 
en aquest 
moments la  
p o s s i b i l i t a t 
d ´ e f e c t u a r 
també la 
retransmissió del 
decisiu Alaior-
C o n s t à n c i a 
al camp de 
Los Pinos el 
diumenge dia 8 
de Maig a les 17 hrs.  

“ M i q u e l 
Prats i Joan 

Moranta”

“Rubio” “B.Guasp”
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GUILLEM NIGORRA

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

Guillem Nigorra

- Nom, llinatges, data i lloc 
de neixement, estatura i 
pes.
El meu nom és Guillem 
Nigorra Martorell. Vaig 
nèixer a Palma de Mallorca 
el 6 de Desembre de 1985. 
La meva alçada és de 1´85 i 
el meu pes són 80 kgs.
- Nigorra personal. Família, 
estudis, treball, temps 
lliure, hobbies.
El meu pare nom Arnau i té 
65 anys. La meva mare nom 
Monse i en té 60. També tenc 
2 germanes majors Mònica i 
Eva. Mònica té dues nines de 
6 i 2 anys. I es que jo som el 
darrer de la família... Ara fa 
5 anys que vaig amb la meva 
al.lota na Maria Ferretjans, 
llucmajorera ella. Na Maria 
és fisioterapeuta i osteòpata, 
i està lligada també al món 
del futbol, de fet en l´etapa 
de Joan Manuel Darder al 
Constància, va ser un any la 
fisioterapeuta del club d´Inca 
i l´any passat va ser la fisio de 
l´Atlètic Baleares. 
El meu temps lliure l´intent 
passar amb els meus amics, 
la meva parella i també 
disfrutar de la família. 
M´agrada practicar altres 
esports a més del futbol, 
sobre tot un cop finalitzada 
la lliga.
A nivell d´estudis vaig cursar 
i acabar la diplomatura de 
Turismo. Fa uns 6 mesos que 
estic treballant a l´empresa 
Illa Market, que es troba a 
Mercapalma i que és una 
mena de supermercat online. 
Es ven producte fresc (carn, 
fruita, verdura...) de forma 
directe del mercat majorista 
a la llar del consumidor final 
a través de la web www.
illamarket.com
El meu treball en l´empresa 
és entre d´altres gestionar la 
pàgina web, els proveïdors, la 
inserció de preus i la recerca 
de nous productes. 

- Es senzill per a un 
futbolista de 3ª divisió 
poder conciliar vida 
laboral, sentimental i 
esportiva?. Són suficients 
24 hores per fer-ho tot...?
Ja no record casi l´època en 
que estudiava... Consistia 
en  anar a classe, dinar amb 
la famíllia, descansar, estar 
amb els amics i arribar 
relaxat i amb temps als 
entrenaments... Ara quan més 
gran et fas, més compromisos 
i responsabilitats asumeixes, 
tant a nivell familiar, com 
personal i laboral. A pesar 
d´aquest fet, crec que ara és 
quan més valores aquesta 
horeta i mitja que tens de 
futbol i que a mí em serveix 
per relaxar-me i alliberar-me 
dels altres assumptes diaris. 
El futbol em cansa físicament 
però em recàrrega a nivell 
mental.
- Currículum futbolístic.
Vaig començar jugant a 
futbol sala amb 6 anyets a 
l´escoleta de Sta.Teresa al 
Pont d´Inca. A aleví ja vaig 
jugar a futbol amb el Rtvo.La 
Victòria de s´Indioteria fins a 
la categoria de cadet a on em 
van venir a cercar de La Salle 
de Palma, equip amb qui vaig 
jugar fins finalitzar l´etapa de 
formació a categoria juvenil, 
coincidint per cert en el club 
lasalià amb Lucho Jiménez i 
Marcos Jiménez.
A categoria senior vaig 
començar a Son Ferriol 
a l´equip B de categoria 
regional preferent, pujant a 
la 2ª volta al de 3ª divisió. 
Posteriorment un any al 
Platjes de Calvià, un altra al 
Collerense i a continuació un 
any a “mig gas...”. Necesitaba 
dedicar més temps a estudiar 
per poder acabar la meva 
carrera i vaig formar part 
junt amb els meus amics 
d´un equip de 1ª regional el 
“Pilares” de La Soledad. Al 

final de la temporada amb 
la carrera acabada i amb 
moltes ganes de tornar jugar 
a 3ª divisió vaig fitxar pel 
Campos un any, a continuació 
ja l´any passat al Ferriolense 
i fins a dia d´avui que som 
al Constància en aquesta 
2010-11.  Els darrers anys he 
experimentat una progressió 
en l´aspecte anotador, ja que 
a Campos vaig anotar 13 
gols i l´any passat amb el 
Ferriolense en vaig marcar 
12.
- Autodefiinició com a 
futbolista. Posicions de 
joc ocupades, posició 
preferida, punts forts i 
punts de millora.
Vaig començar jugant de 
central a 3ª divisió, però amb 
els anys he anat cap endavant. 
Allà on sempre m´he sentit 
millor és al mig camp amb 
un mig centre defensiu per 
darrera. També he jugat 
a banda dreta, esquerre ò 
punta. Com a característiques 
pròpies crec que som un 
jugador que pot cubrir bé el 
balon d´esquena a porteria, 
el joc aeri i el desplaçament 
de pilota. Com a mancances 
et podria parlar de millorar la 
meva mentalitat per cercar el 
xut a porta i la meva velocitat. 
- Que ens pot deparar a 
seguidors i jugadors aquest 
tram final de temporada en 
la teva opinió Guillem?
Ho tenc molt clar. El títol 
de campió no és possible, 
però l´objectiu de deixar el 
Constància a 2ª divisió B 
continua en joc i el volem 
intentar dur a terme. Si 
superam la ratxa dolenta que 
hem tengut i som capaços 
de superar a la Penya Sta. 
Eulàlia i Binissalem,  aquesta 
ens farà més forts per el que 
ha de venir.

Miquel Prats.

“Amb només 25 anys, Guillem Nigorra ja ha jugat a 5 clubs de la 3ª divisió i l´any passat aconseguir sumar 12 
gols amb el Ferriolense”
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Troba “Constanciers” els  divendres 
 de partit com a local  a:
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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.

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

Corró

Miguel 
Parma

En l´edició 58 de Constanciers 
a sa Ràdio es van poder 
escoltar dues entrevistes 
vertaderament interessants, 
una a Benito Mateo jardiner 
inquer del Malaga C.F. i germà 
de l´encarregat de recollida de 
pilotes del Nou Camp d´Inca 
Miguel Mateo. L´altra va ser 
a Toni “Tatxa”, president de 
la Penya Arrabal i històric 
aficionat i directiu del Reial 
Mallorca.
Amb el primer vam poder 
conèixer entre d´altres i de 
forma breu com un encarregat 
de gespa del Nou Camp 
d´Inca, pot arribar a ser-ho del 
Reial Mallorca, Inter de Milan 
i Màlaga C.F. Amb el segon es 
va poder conèixer com neix 

la Penya bermellona Arrabal, 
quants de socis té, com crea 
una secció esportiva amb un 
club de futbol que aconsegueix 
inclús l´ascens a 3ª divisió i 
quines han estat algunes de 
les tasques que Toni Tatxa ha 
realitzat en el club amb qui 
ens vàrem enfrontar aquell 
fatídic 20 de Maig de 1945 
amb arbitratge del colegiat 
“Cruellas”.
Tant en la edició 58 com en la 
59 del programa, també hem 
desgranat junt amb Miquel 
Garriga tota l´actualitat del 
nostre club.
Constanciers a sa Ràdio
Dilluns i divendres 13 hrs.

(repetició 20 hrs)
107.5 f.m.- Sò d´Inca Ràdio

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
43. Bar Sa Serradora.         44 Estanc Estació Tren.

            POLLENÇA:
45  Vallori,apostes de l´estat.
46- Bar Can Toni.
LLUBI:
47.  Bar Es Cantó.     
48   Bar Poliesportiu.
COLL D´EN REBASSA:
49.   Bar Ses Nines.
CONSELL:
50    Bar Rest. Cas Torrer.
SOLLER:
51    Círculo Sollerense.
ALARÓ:
52.   Bar Rest. Can Punta.
CAIMARI:
53    Bar Can Tomeu.
MURO:
54  Bar Sami.
PALMA NOVA:
55. Rest. Florida.
PAGUERA:
56. Bar Maria Eugènia.
PALMA: SELVA: 
57. Bar Moyer. 59. Bar Can Pereó.       
58. Café Lírico.
LLOSETA: ARTÀ:
60. Bar Bestard. 61. Cafeteria s´Almudaina.


