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ConstanciersNúm. 19 -   15-05-2011  -  Constància-Norteño.

I conquerirem Los Pinos...
...ara toca certificar la classificació per a les eliminatòries d´ascens a 2ª-B.



ConstanciersEl rival Constància - Norteño. 
Diumenge  15-05-2011; 17,00  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 79 37 23 10 4 50 21
2  Poblense 75 37 23 6 8 68 44
3 Constancia 75 37 22 9 6 # 25
4  Binissalem 73 37 21 10 6 62 30
5  Llosetense 72 37 22 6 9 67 43
6 Peña Dptva, 66 37 18 12 7 52 25
7  Santanyí 63 37 18 9 10 53 41
8  San Rafael 54 37 12 18 7 46 33
9  Mercadal 49 37 13 10 14 51 45
10  Montuïri 46 37 13 7 17 46 57
11  Collerense 44 37 11 11 15 36 48
12  Alcudia 43 37 11 10 16 43 57
13  Felanitx 42 37 11 9 17 36 55
14  Ferreries 41 37 10 11 16 40 48
15  Ferriolense 41 37 11 8 18 45 54
16 Campos 41 37 9 14 14 41 52
17  Alaior 38 37 10 8 19 35 58
18 P. Arrabal 27 37 8 3 26 44 74
19  Norteño 27 37 7 6 # # 53
20 Arenal 22 37 5 7 25 30 65

- Any de Fundació:           1.977.
- Terreny de joc:     Las Arenas de Fornells  
- Temporades a 3ª divisió:  Debutant en categoria nacional
- Millor classificació a 3ª:  La present, en aquests moments 19è classificat.
- President:         Miguel Garriga Rosselló
- Entrenador:        Pere Vadell
- Número de Socis: 135 Socis.
- Patrocinador principal: Despatx 9 (finances&inversió). www.despatx9.com 
- Equipació:         Camiseta, calçons i calcetins color cel.
- Pressupost 2010-11:        120.000 €  
- Plantilla :                         Porters :  Jaume, Toledo Defenses: Català, Cristian, Enrich, 
   Isaac, Miguel Capó, Timo Migcampistes: Fran Mejías, Joan,
   José Marqués, Melitón, Oscar Pons, Torrent  Davanters: Adri, 
   Helenio, Juan Martínez, Marco
 - Probable alineació:     Jaime Alejo, Oscar Pons, Joan Xavier, Juan Timoner, Antoni 
   Catala, Helenio Olives, Jose Miguel, Marco Duran, Pedro 
   Adrian, Joan Taltavull i Miguel Capo.  

Classificació jornada 37.
Alineació del Norteño a la 2010-11

“Camp Las Arenas de Fornells”.

“Pere Vadell, míster del Norteño”

“El Norteño ha su-
mat 20 punts en la 
2ª volta, per només 
7 en la 1ª volta. Amb 
20 punts per volta 
hagués aconseguit la 
salvació.

A principi de la 2ª volta a mitjans de Gener, el club de Fornells i amb el recolçament 
de l´empresa “Dexpatx9”,  es va reforçar amb Miquel Capó de l´Sporting Mahonés, 
Cristian ex del Collerense i Figueroa i Mejías del Arcos de Càdis.

Tenia interés per visitar el camp de Los Pinos d´Alaior i la visita no em va decepcionar. Des de
la meva infància, havia escoltat a mon pare anomenar aquest camp de futbol. A més també l´escoltava en 
la ràdio, en els diaris i en les converses que els constanciers tenien alrededor meu. I quan un nin sent molt 
qualque cosa i no ho pot veure ho “mig mitifica”... Ja han passat molts d´anys , però en mí encara queda 
aquell record, aquell regust, aquella resta de nin que encara aconsegueix romandre dintre meu. Així que 
arribat a l´estadi menorquí, vaig començar a observar per tot arreu, cercant detalls que em demostrassin la 
condició especial de “Los Pinos”. I així va ser, tribuna farcida de 550 cadires blanques i negres,  grades de 
pedra a la resta de l´estadi, cabines per premsa, ràdio i televisió, llotjes particulars i cadires asignades a cada 
abonat ò soci. Serà una llàstima perdre  aquest camp de futbol per a la 3ª divisió... Torna aviat Los Pinos!!

Editorial.                           Los Pinos d´Alaior, visions d´un futbol amb història



“Rubio”

1.   RUBIO  42 punts.
2.   Lucas Pou  39 punts.
3.   Nacho.  34 punts.
4.   Lucho Jiménez  29 punts.
5.   Mateu Ferrer  27 punts.
6.   Rafeal  24 punts.
7.   Bernat Alomar  17 punts.
8.   Joan Oller  17 punts.
9.   Esteban  15 punts.
10. Vives  13 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 Pep Marto-

rell, Eusebio Jiménez i Alex Oliver.

- N´Alex Oliver vota:
Rubio, B.Alomar i 
Lucas.

- Eusebio Jiménez vota: 
Rubio, M.Ferrer i Lucas.

-En Pep Martorell  vota:
Rubio, B.Alomar i Vives

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 Mas-
sanella-Jugador més des-
tacat”,  finalitzarà  amb 
el darrer partit de lliga és 
a dir amb els vots del par-
tit Constància - Norteño. 

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 Binissalem.
1. Rubio     9 punts.
2. B.Alomar   4 punts.
3. Lucas Pou  2 punts.
4. M.Ferrer    2 punts.
5. Vives     1 punt.

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

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

puertas correderas

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

Dijous passat dia 5 de Maig, els jugadors 
del Constància van poder gaudir d´un petit 
premi, un petit alicient per haver derrotat 
al Binissalem 1-0 dins Inca, aconseguint 
així 3 punts vitals per acabar dins els 
quatre primers.
“Quina Canya Bar”, per 
mediació del seu propietari 
Gabriel de la Barrera havia 
promés als jugadors del nostre 
equip que en cas de vèncer al 
Binissalem estarien convidats 
a passar pel seu local i gaudir d´una 
estona d´esbarjo després d´acabada la 
sessió d´entrenament, degustant cervesa 
d´exportació i menjant algunes tapes que 
confecciona ell mateix al local situat a una 
cantonada del carrer d´Es Born.
De fet, “Quina Canya Bar” ja havia 

promés el mateix en cas de vèncer al 
Manacor, però la derrota de Na Capellera 
va postergar el premi al partit del 
Constància - Binissalem. 
Hem de comentar que Gabriel de la 

Barrera ha estat jugador de 
futbol de la 3ª divisió, en equips 
com l´Eivissa, Penya Sta. Eulària 
i Vilafranca, a més de formar part 
del Mallorca en categoria juvenil 
divisió d´honor. Sens dubte que 
coneix bé el món del futbol i 

sap com d´agraïts estan els jugadors d´un 
club amateur quan veuen que persones 
del poble on juguen es prenen interés i es 
preocupen per ells.
Gràcies en noms dels jugadors i 
enhorabona Quina Canya Bar!.

“Quina Canya Bar” convida als jugadors del Constància per la seva victòria davant el Binissalem”

“Gabriel de la 
Barrera(dret 
i segon per 
l ´ e s q u e r r e ) , 
junt a Pau 
Siquier, Ru-
bio, Bernat 
Alomar, Biel 
Guasp i Ro-
que”

“Rafa Cal-
derón, Biel 
Guasp,  Pau 
s i q u i e r , 
B.Alomar, Ru-
bio, Roque, i 
Gabriel de la 
Barrera.  Abaix 
Pep T.Vives, 
Joan Gual, Na-
cho i Javi Na-
varro”



Som un club històric

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

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

“Nos hemos tr
asladado enfrente,

al número 49”

- Som en Joan Beltrán Martorell i també em coneixen amb el 
“malnom” de “Joan Es Guitarreo”, vaig nèixer a Inca el 18-
04-1926. Tenc per tant 85 anys. Estic casat amb Margalida 
Coll. Tenim tres fills Antònia, Margalida i Joan. 
- Vaig ser al partit de Bons Aires de 1945, el famós Mallorca-
Constància de l´àrbit Cruellas, tenia 18 anys. Tota la ciutat 
d´Inca es va mobilitzar en aquell partit, pens que més de 
2.000 inquers es van desplaçar per animar el Constància a 
Palma. He de dir que no vaig pagar per entrar en aquest partit, 
i ho vaig fer sense voler, era tanta la gent aglomerada a la 
porta que la corrent de gent empenyia per endins perque el 
partit era a punt de començar. Quan em van donar l´entrada 
ja no vaig poder estirar els doblers cap al senyor que cobrava. 
El que va succeïr aquell dia va ser lamtenable, ens van anul.
lar un gol per fora de joc quan en aquell temps es pot dir que 
el fora de joc practicament no existia. 
- El Constància era l´equip dels pobles de la nostra illa, va ser 
el primer club de Mallorca que va jugar a 2ª divisió i a més 
va estar a les portes d´ascendir a 1ª divisió.  L´equip jugava 
bé, sen parlava per tot i era el punt de referència dels diaris 
de l´època.
- Per jo el millor jugador de la història del Constància ha estat 
Antoni Esteve Corró.
- El millor porter ha estat Andreu Company, defensa Riera, 
migcampista Antoni Esteve Corró i Rocasolano com a 
davanter. 

“Joan Es Guitarrer” amb la seva
esposa Margalida Coll”.

En Joan Beltrán. “Joan Es Guitarrer”

A la temporada 1942-43, en “Joan Es Guitarrer” 
i amb només 16 anys d´edat, va col.leccionar 
un album de cromos, que avui encara guarda. 
Quan tens l´album a les teves mans, el primer 
que fas és anar molt alerta a fer-li mal, les 
pàgines no poden disimular el pas del temps i 
estan una mica deteriorades. 
A pesar de tot el que no està molt deteriorat són 
els cromos, ja que són d´un paper més gruixat 
i a més no estan a les voreres ni als marges 
de l´album, partes aquestes més exposada a 
deteriorar-se.
El que més crida l´atenció de l´album és la 
nitidés amb que es poden apreciar les cares 

dels protagonistes. Acostumats a observar 
fotografies de la primera meitat del s.XX, totes 
elles amb poca resolució i amb els gestes molt 
difusos, és un goig poder apreciar en primer 
plànol, els rostres dels jugadors més destacats 
del futbol espanyol del moment.
A l´album no només hi ha futbolistes, trobam 
també una petita representació de boxeadors, 
ciclistes (p.ex. Fermín Trueba, Julián 
Barrendero i Delio Rodríguez) i  artistes de cine 
(p.ex. Alfredo Mayo).Sens dubte el més valuós 
per a nosaltres són les 4 pàgines de cromos 
dedicades al Constància. Un club inquer que 
comparteix album de cromos amb els següents 

clubs:
Real Madrid, F.C.Barcelona, Atlètico Aviación, 
Real Club Deportivo Español, Deportivo 
Terrassa, Sabadell, Real Sociedad de San 
Sebastián, Deportivo Alavés, Osasuna, Melilla, 
Hércules de Alicante, Betis Balompié, Sevilla, 
Real Murcia, Deportivo Alcoyano, Málaga, 
Granada, Castellón, Zaragoza,Ceuta i Valencia. 
 I es que quan el cromo d´Antoni Esteve Corró 
és veinat del cromo d´un jugador com Telmo 
Zarra, aquest fet diu ben a les clares que en 
aquells temps el Constància era un club destacat 
en el futbol espanyol...

La col.lecció de “Cromos” de “Joan Es Guitarrer”.



Actualitat blanc i negre.

           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 
  decoració interior i una de moda infantil.

- Informa´t al Tlf. 971 505582

Vinos Artesanales de Calidad, s.l.

-07´00 h  Sona el despertador. Més son que res, però cap a Menorca s´ha dit!.
-08´08 h  Amb cotxe i cap a l´aeroport de Son Sant Joan.
-08´52 h  Arribada al punt d´encontre, davant les taules de facturació de l´aeroport.
-09´16 h  Passam sense incidències el control de seguretat de l´aeroport.
-09´58 h  Enlairament del vol d´ibèria i cap a Menorca!.
-10´29 h Aterratge i arribada a Menorca.
-10´40 h Agafam el bus en direcció a l´hotel.
-10´54 h Arribada al Barceló Hamilton d´Es Castell, temps lliure fins a les 13´00 h, 
              horari estipulat per a dinar.
-11´02 h Ping pong, lectura, música, televisió, jocs de taula, passeig per les 
               inmediacions d´Es Castell, etc. 
-13´01 h A dinar s´ha dit... Spaguettis, un poc de carn torrada i fruïta, el menú de la 
 majoria de jugadors. Al menjador s´ofereix buffet, però els jugadors tenen clar 
 el que necessiten per menjar...
-13´29 h Els primers jugadors abandonen el menjador. Els darrers ho faran 20 minuts 
 més tard.D´aquí fins a les 15 hrs, temps  per descansar i fer la digestió. Alguns
 s´entretenen amb el ping pong, altres es dormen i la majoria vibra davant el 
 televisor amb la brega de Fernando Alonso per entrar al podi del Gran Premi 
 de Turquía de Fórmula 1.  
-15´06 h Sortida de l´autocar en direcció a Alaior.
-15´34 h Arribada a l´històric camp de “Los Pinos d´Alaior”.
-15´41 h Alguns jugadors surten al camp encara vestits de paisà, per fer una volta i 
 reconèixer sense presses les dimensions i l´estat del terreny de joc. 
-15´49 h Retorn al vestidor, xerrada del míster, els jugadors es vesteixen, cuidats de la 
 fisio Tere Arrom i nova xerrada del míster Nico López.
-16´25 h Sortida al camp i encalentiment. 
-16´53 h Retorn al vestidor.
-17´00 h Sortida al camp, enmig d´un gran ambient, minut de silenci en memòria de 
 Severiano Ballesteros i inici del partit.
-18´53 h Final del partit, victòria 0-3 i al.legria general en la expedició blanc i negre.
-19´28 h Partida de l´autocar en direcció a l´aeroport de Maó. Alaior ens deixa i 
 l´expedició viu entre l´al.legria per la victòria i la tristor per les cares apenades 
 dels seguidors i equip d´Alaior davant l´inminent descens a Regional Preferent.
-19´50 h Arribada a l´aeroport. S´aprofita l´espera per sopar del picnic prepara´t per 
 l´hotel. Una bossa per jugador amb dos entrepans, fruita, aigua i suc. 
-20´34 h  Es passa el control de seguretat. A l´espera de pujar a l´avió, alguns jugadors
 cerquen per internet quins podrien ser els rivals per a la lligueta d´ascens dels 
 grups peninsulars de 3ª divisió, en cas d´acabar classifant-se. Hi ha molta 
 il.lusió i expectació al respecte.
-21´28 h L´avió pren el vol de tornada cap a Son Sant Joan. A pesar del cansament, 
 bromes i bon humor en l´expedició del Constància. 
-21´57 h Aterram a Son Sant Joan i fi de la expedició.
-22´44 h Arribada a Inca i a dormir que el cansament ens passa per damunt... Aixó sí, 
 més contents que « un nin amb sabates noves... »

“Una partideta de cartes sempre cau bé” “El sol s´amaga i l´equip espera l´avió de tornada”

“Uns conversen i d´altres llegeixen...”

“La fórmula 1 entretén l´expedició...”

“Fent temps amb el televisor i el Marca”

Cronologia d´un Viatge a Menorca
“Narram el viatge a Alaior des del despertador fins al darrer moment de la  jornada”



ConstanciersActualitat Blanc i Negre

 1.  Lucas Pou 19 gols.
 2.    Rubio      8 gols.
 3.    Mateu Ferrer     7 gols.
 4.    Joan Oller     4 gols.
 5.    Guillem Nigorra     4 gols.
 6.    Esteban     3 gols.
 7.    Jose      3 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  2880 ´
2   Biel Guasp  2790 ´
3   Lucas Pou  2676 ´
4   Lucho Jiménez  2745 ´
5   Andrés Llistó  2605 ´
6   Pep T. Vives  2610 ´
7   Bernat Alomar  2518 ´
8   Nacho   2385 ´
9 Esteban  2309 ´ 
10   Jose   2305 ´
11 Víctor   2250 ´
12 Joan Oller  2073 ´
13 Guillem Nigorra 1874 ´
14 Pau Siquier  1623 ´
15 Mateu Ferrer  1545 ´
16 Pau Pomar  1308 ´
17 Rafeal     910 ´
18 Rafa Calderón      540 ´
19 Miki Ramon      109 ´
20 Bernat Coll      85 ´
21 César                     16 ´
22 Juanito      07 ´

Jugador més Regular del
C.D. Constància.

“Rubio” “B.Guasp”

“Buffet, bodes, comunions, festes privades…”         
Ball i música en directe

     Crta. Muro-Ca’n Picafort, Km. 8,1 
                 Telf..971537027

Pròximament a la venta el col.leccionable 
de la Revista Constanciers temporada 2010-11 

(Números 0-20)
“Un record per a tota la vida”.

Desplaçament eliminatòries d´ascens a 2ª-B.
Si el Constància confirma la seva classificació per a les elimi-
natòries d´ascens a 2ª-B, us podeu informar del viatge que 
s`organitzarà per acompanyar l´equip a partir del dimarts dia 
17 a Esparteria Can Toni Blancos ò bé al telèfon 971-881314.

Viatja amb l´equip!!

Vola

a 2ª-B !!

Guanyador Sorteig d´es Me

Ja tenim guanyador d´Es Me!.
Finalment el Centre d´Educació Especial 
Joan XXIII va tenir la papereta guanyado-
ra, i en la seva representació va recollir el 
premi Toni Llobera. Enhorabona!

“Toni Llobera amb el n. 9.662”

“Agraïr a Joan Ferrà la donació d´es Me”

Constanciers a Sa Ràdio
(presentat per Miquel Prats)

- Viu l´actualitat del Constància al     
  107.5 f.m.(Sò d´Inca Ràdio).
- Dilluns i divendres 13 hrs. 
- Repetició 20 hrs.
- Amb els comentaris tècnics de 

 Miquel Garriga.

Rifa Constància - Binissalem
La rifa del 
C onstància-
Binissalem va 
tenir 2 lotes, 
donats per 
Còpies Pu-
blicitat,  Forn 
Can Lluis 
i Can Toni 
Blancos.
El primer 
va ser per el 
soci de Llo-
seta Llorenç 
Abrines i el 
segon per 
Lluis Pérez.
Enhorabo-
na! 

“Llorenç Abrines”

“Lluis Pérez”



ConstanciersRAFEAL

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

“Ademollah Rafeal”

“El jove jugador de 20 anys, ha estat campió del món sub-17 amb Nigèria, guanyant  la final a la Espanya de Bojan i De Gea”.

- Datos personales:
Mi nombre es Ademollah 
Rafeal, mido 1´65 mts y 
peso 63 kgs. Nací el 4 de 
Noviembre de 1990 en 
Lagos, Nigeria.
Lagos  se encuentra en 
el suroeste del pais y 
fue la capital de Nigeria 
hasta 1991, año en que 
se trasladó la capital a 
la ciudad de  Abuya.  La 
ciudad se encuentra en el 
Golfo de Guinea, en Afríca 
central.
En Nigeria hablamos tres 
idiomas, dependiendo de 
la zona geográfica del pais. 
En el sur se habla Yoruba, 
en el norte Hausa y en el 
este y oeste Ibo. Mi idioma 
es el Yoruba.
Actualmente casi todos los 
jóvenes también hablan 
inglés, antes no era así, 
pero ahora por ejemplo yo 
también lo hablo.
- Familia:
Tengo 4 hermanos, Tina y 
Alice de 40 y 38 años son 
mis hermanas y Bamidele 
y Michael de18 y 16 años 
son mis hermanos. Mi 
padre se llama Adewale 
Rafeal y mi madre Janet 
Rafeal.
- Currículum futbolístico.
Empecé a jugar a futbol 
con 7 u 8 años. A esa edad 
jugamos con los amigos, 
hay academias de futbol 
pero no todos los niños 
pueden ir. A los 15 años ya 
entré en una academia de 
fútbol, la Westerlo Soccer 
Academy. Se trata de una 
academia patrocinada por 
el club de fútbol belga 
“Westerlo”, el cual forma a 
chicos con la intención de 
que algunos de ellos pueda 
llegar a formar parte de su 

primer equipo en Bélgica.
A los 17 años jugué con la 
selección sub-17 de Nigeria 
y fuímos campeones de la 
Copa de Africa ante Togo 
y campeones del mundo 
en Corea del Sur ante 
España. Ante la selección 
española jugué como 
lateral izquierdo y me 
enfrenté a jugadores como 
Bojan, Camacho, Fran 
Mérida y De Gea . En la 
final de la Copa del mundo 
estaba presente Chichi 
Soler, se fijó en mí y de ahí 
mi fichaje por Inverfútbol. 
El año pasado jugué en el 
Atlético Baleares, al igual 
que éste año hasta después 
de navidad donde ya mi 
incorporé como cedido al 
Constància.
- La temporada 2009-10 
en el Atlético Baleares:
Fue una temporada muy 
positiva para mí. Al 
principio de liga no íbamos 
bien clasificados, pero 
tras coger el equipo Angel 
Pedraza, encadenamos 
7 victorias seguidas y 
nos situamos en la parte 
alta para finalmente ser 
campeones de liga. Aprendí 
mucho con Pedraza, era un 
gran entrenador, inteligente 
y buena persona. Me 
ayudaba y apoyaba mucho 
y también me enseño 
a ser mejor futbolista. 
Jugué y fui feliz, además 
en el play off de ascenso 
conseguimos subir ante el 
Tudelano. Un gran año.
- Características como 
futbolista.
Mi posición de juego 
preferida es la de interior 
derecha. Mi juego se 
adecua a lo que me pide 
mi entrenador. Si me pide 

dos toques, recibo y paso, 
aunque lo que más me 
gusta es que cuando estoy 
cerca de la linea de fondo, 
recibo, encaro y juego 1 
contra 1. 
Antes mi juego era 
básicamente encarar en 
1contra 1 e ir hacía el area 
y pasar. Ahora creo que 
tengo dos opciones más, 
ir hacia la linea de fondo y 
centrar ò ir hacia dentro del 
área y disparar.
- Situación personal 
actual:
Mi padre tienen 68 años, 
está enfermo y no sé 
exactamente qué tiene. 
Hablo por teléfono con mis 
hermanos y mi madre y me 
tranquilizan, pero no es lo 
mismo que te lo cuenten 
que verlo por ti mismo. A 
pesar de todo, no quiero 
volver a Nigeria hasta que 
acabe la liga y la liguilla de 
ascenso. Quiero terminar 
la temporada, hacerlo bien, 
conseguir el ascenso con 
el Constància y después 
volver a Nigeria para ver a 
mi padre.
- Motivación personal 
para las eliminatorias de 
ascenso a 2ª-B:
Quiero estar bien em mi 
juego y ganar, si lo hago así 
me siento bien y tranquilo. 
Mi deseo es ascender con el 
equipo, y que el Constància 
cuente conmigo para jugar 
en 2ª división B el año 
próximo.

Miquel Prats.



Constanciers.  DL PM 738 - 2011.        Editor: Miquel Prats Martínez.  

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

---
Elecció “CA´N TONI BLANCOS”

Millor Jugador de la Història del C.E.Constància.

1. Toni « Esteve » Corró 30 punts. 
2.  Miquel Vaquer  30 punts.
3.  Tomeu Llompart  15 punts.
4.  Paco Figuerola  10 punts.
5.  Bernat Mateu  10 punts.
6.  Pedro Mairata.  05 punts.
7.  Miquel Corró  05 punts.
8.  Parma   05 punts.
9.  Amarilla   05 punts.
10.  Pedro Tugores.  05 punts.
11. Xavi Figuerola  05 punts.
12. Mendoza   05 punts.

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

Corró

Miguel 
Parma

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.
45. Bar Santo Domingo.     46 Bar Columbia.

            POLLENÇA:
47  Vallori,apostes de l´estat.
48 Bar Can Toni.
LLUBI:
49.  Bar Es Cantó.     
50   Bar Poliesportiu.
COLL D´EN REBASSA:
51.   Bar Ses Nines.
CONSELL:
52    Bar Rest. Cas Torrer.
SOLLER:
53    Círculo Sollerense.
ALARÓ:
54.   Bar Rest. Can Punta.
CAIMARI:
55    Bar Can Tomeu.
MURO:
56  Bar Sami.
PALMA NOVA: PAGUERA:
57. Rest. Florida. 58. Bar Maria Eugènia.
PALMA: SELVA: 
59. Bar Moyer. 61. Bar Can Pereó.       
60. Café Lírico.
LLOSETA: ARTÀ:
62. Bar Bestard. 63. Cafeteria s´Almudaina.

Retransmissions partis del Constància
Com ve sent habitual 
en els darrers mesos, 
“ C o n s t a n c i e r s ” 
efectua la 
r e t r a n s m i s s i ó 
dels partits del 
Constància a través  
i per a  www.
futbolbalear.es ràdio.
En el partit 
Constància - 
Binissalem es 
va poder tenir a 
Dani Rado en els 
comentaris tècnics 
En el partit de 
diumenge passat 
a Alaior, es va 
poder contar amb 
els comentaris de 
Joan Perelló, delegat del 
Constància.  Es obligat destacar 
que en aquest partit es va batre 
de llarg el récord d´audiència 
en les retransmissions dels 
partits del Constància. Sens 
dubte que l´afició poc a poc 
va sabent que pot seguir al seu 
equip en cas de no poder asistir 
en directe al partit.
Aquest diumenge dia 15 es 
retransmetrà en directe el 
Constància-Norteño, a més 
de mantenir puntualment 

informats als oients dels 
resultats de Poblense, 
Binissalem i Llosetense, 
equips aquests que juguen 
tots a la mateixa hora que el 
Constància, a les 17 hrs.
Finalment i si arriba el moment 
més important de la temporada, 
“Constanciers” us oferirà en 
directe la retransmissió dels 
partits que el Constància jugui 
en les eliminatòries d´ascens 
a 2ª divisió B.

Vots de Tere Arrom.
En la entrevista a Tere Arrom del número 18 de Constanciers, 
no es van incloure els seus vots per a millor jugador per po-
sicions de joc i millor jugador de la Hª del C.D.Constància. 
Aquests són els seus vots:
- Millor jugador de la història: Pedro Mairata.
-Millor porter:   Pedro Picazo.
-Defensa:          Pedro Mairata.
-Migcampista:    Albert Cano.
-Davanter:          Lucas Pou.


