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Editorial.                               Tornam a ser molt aprop...
Durant les festes nadalenques, corria el 22 de Desembre de 2010, a la família constanciera ens va sorprendre agradablement la consecució  del 
“reintegrament” del número que jugava el C.D. Constància en la loteria de nadal. Es clar que ningú es va fer milionari amb ell però va ser com 
un petit síntoma de bona sort envers el nostre club de futbol. Ara en aquests darrers dies, ens enfrontam a un rival que ha actuat en contra del 
reglament i per aquest fet ha estat eliminat, per tant hem tengut la sort de passar directament a la següent elimiatòria... I jo em deman: Serà 
aquest el nostre any?. No som massa partidari de supersticions ni cops de sort, però es inevitable no pensar així amb aquests dos fets... Ara ja 
toca centrar-se en l´Alhaurín, un rival que sens dubte ha de tenir un potencial considerable, sent segon del seu grup i l´equip menys golejat 
amb només 23 gols, però que per una altra banda també dona la sensació de poder ser eliminat vegent els resultats de 2-1 a domicili i 1-0 com a 
local (classificat pel valor doble dels gols a domicili) amb que ha eliminat al seu primer rival, el Racing Villalbés, quart classificat del grup galleg. 
Enguany pot ser el nostre any!,. Després de 23 anys del descens de 2ª divisió B en aquell trist i recordat partit amb el Badia de Cala Millor, 
tornam ser a prop de recuperar la posició que com a mínim ens pertoca.  Es per aquest motiu que diumenge has d´oblidar la butaca i la retrans-
misió del partit per televisió i has de ser present al Nou Camp d´Inca animant amb totes les teves forces al nostres jugadors.
Ja per acabar, recordar al nostre gran rival de l´any passat l´Ourense, que ha tornat a caure amb una victòria 2-0 com a local i una derrota 3-0 
a domicili.  L´any que ve serà...



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.

C.D.CONSTÀNCIA: LA LARGA BÚSQUEDA DE SÍ MISMO.

Som un club amb un gran passat Constanciers

De mis años mozos recuerdo 
varias cosas con nostálgico 
alborozo. Una, el pertenecer 
a una generación de mallor-
quines conocida como “los 
picadores”, especializados en 
enamorar turistas por señas: 
sobraban las palabras. Otra, 
igualmente apasionante, ser 
seguidor del Constancia, ta-
rea a la que nos dedicábamos 
la mayoría de jóvenes de la 
Part Forana, orgullosos de 
tener un cabo ardiente donde 
agarrarnos ante el implacable 
empuje de Ciutat. No podía-
mos consentir que los “llon-
guets” nos ganaran en fútbol y 
el Constancia era nuestra seña 
de identidad. El único equipo 
de la isla que había sido capaz 
de adelantar al Mallorca a ni-
vel nacional y regional.
Yo, en particular, además de 
seguidor del Constancia en 
sus partidos del desapareci-
do “Es Cós”, estaba enamo-

rado de su historia y de su 
épica. Recuerdo tardes de 
tertulia en la terraza del Bar 
“Es Club” de Consell, en una 
época en que apenas asomaba 
en el horizonte el dormidor 
de conciencias por excelencia 
que es la televisión, donde ri-
valizábamos en conocimien-
to y en anécdotas del equipo 
que hacía de la constancia, no 

sólo nombre, sino virtud. El 
pueblo de Consell, además, 
siempre ha estado agradeci-
do a un club que en el pasado 
ha contado entre sus figuras 
con gente del pueblo: Julián 
Ferragut en la década de los 
cincuenta, poco despues un 
Jaime Company que hizo una 

línea media fantástica con Ro-
mero y Juan Colom, el ariete 
que se traspasó en 1966 al At-
lético de Madrid y que, cedi-
do al Murcia por motivos de 
servicio militar, demostró que 
no hay peor cuña que la de la 
propia madera: el 12 de mar-
zo de 1968, en La Condomi-
na, en una tarde aciaga para el 
Constancia y su guardameta 

García Plata, el once pimento-
nero les endosó un 5-0 y el au-
tor de los cinco goles, uno tras 
otro de jugada, sería el propio 
Colom.
Pero esta circunstancia pilló a 
los de Consell, y supongo que 
a muchos otrora aficionados 
de la Part Forana, bastante 

frios. El enamoramiento con 
el Constancia llegaba a su 
fin, coincidiendo con el final 
de la época de esplendor del 
equipo y el comienzo de una 
larga travesía por el desierto 
que aún dura. Aquél 1968 se 
descendió a Tercera, incluso a 
regional, luego hubo un brote 
verde con la única temporada 
en Segunda “B”, la 1987-88, y 

vuelta a Tercera, donde es un 
clásico que, como tantos otros 
que brillaron en ciertos mo-
mentos de su historia -Arenas 
de Getxo, Europa, Burgos, Lo-
groñés etc.-  tienen, como el 
Constancia, la historia arrin-
conada y la afición dormida.

Por Miguel Vidal (*)

“Un Constància de la década de los 50 con  el conseller Julián Ferragut de pie y 3º por la derecha”

“Ser seguidor del Constància, era una tarea a la que nos dedicábamos la mayoría de jóvenes de la part 
forana, orgullosos de tener un clavo ardiente al que agarrarnos ante el implacable empuje de ciutat”.
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Porque el problema es de afi-
ción. Mientras Inca ha crecido 
como ciudad, tanto en habi-
tantes como en infraestructu-
ras modernas y funcionales, 
el Constancia se ha ido em-
pequeñeciendo hasta el punto 
de que conviene recordar de 
vez en cuando su pasado para 
que la gente joven no crea que 
siempre ha sido así. De vez 
en cuando hay que hablar de 
aquél entrenador llamado José 
Quirante que llevó al equipo a 
jugar una promoción para as-
cender a Primera División en 
1944. Hay que hablar de figu-
ras como Corró, Salas, Llom-
part o Amarilla. Hay que ha-
blar del famoso gol de cabeza 
de Antonio Martín que valió 

un ascenso a Se-
gunda División. 
Hay que hablar 
de un Martín 
Mora que fue 
el menos golea-
do de España, o 
de un Pere Gost 
que vino por 
amor al Cons-
tancia. O de Ra-
fael Nicolau y 
Miguel Garriga. 
Incluso hay que 
hablar del aquél 
pequeño gran 
hombre que era 
Miguel Vaquer, 
el “Messi” de los 

ochenta. Hay 
que hablar, re-
cordar, man-
tener viva la 
memoria de un 
equipo que lu-
cha desespera-
damente para 
encontrarse a 
sí mismo. Un 
equipo que no 
ha perdido ni la 
constancia en 
el empeño, ni el 
esfuerzo, ni re-
para en sacrifi-
cios para volver 
a ser lo que fue. 
Sólo falta que 
su gran afición 
de antaño des-
pierte y apoye. 

A mi ya me han recuperado 
y estaré en este partido ante el 
Alhaurín de la Torre para ani-
mar a un Constancia que me 
recuerda demasiadas cosas del 
pasado y al que quiero ayudar 
a que recupere confianza en el 
futuro. ¡Amunt, Constància!.

*Miguel Vidal (Consell, 
1942) es periodista y Socio de 
Honor del Constancia. Re-
dactor del Diario AS de 1967 
a 1998 y actual colaborador 
de “Última Hora”

“Jaime Company, agachado y segundo por la izquierda junto  a Bernat Mateu“

“Años 60. Uno de los mejores onces del Constància. El conseller Colom apa-
rece de pie segundo por la derecha.  Compartía equipo con Tomeu Llompart, 

Vilar, Laguardia y  Amarilla“

“A mi ya me han recuperado y estaré  ante el Alhaurín de la Torre para animar a un Constancia que me 
recuerda demasiadas cosas del pasado y al que quiero ayudar a que recupere confianza en el futuro”



El rival Constància - Alhaurín de la Torre, c.f.
Diumenge 05-06-2011 / 12 hrs. - Estadi Nou Camp d´Inca
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koke, porter menys golejat del grup 
d´andalusia oriental. Va bé per alt.

Duran, interior esquerr que cerca 
l´un contra un i té arribada a àrea.

Joseíto, golejador de l´equip amb 11 
gols. Atenció també a les seves passades

“Estadi Los 
Manantiales, 
amb capaci-
tat per a 3.000 
persones i que 
registrà una as-
sistència de 800 
espectadors en 
el partit com 
a local de la 1ª 
eliminatòria da-
vant  el Racing 
Villalbés galleg”

Atenció especial a:

- L´Alhaurín de la Torre, ha eli-
minat al Racing Villalbés, 4art clas-
sificat galleg per 2-1 a domicili i 1-0  
com a local (per valor doble dels gols 
a domicili...) .
- Va finalitzar 2on classificat a la seva 
lliga amb 78 punts, els mateixos que el 
Constància, 3er classificat.

- En lliga ha aconseguit una diferèn-
cia de gols de +25, per + 27 el Constància.
- Ha guanyat 22 partits per 23 el Constàn-
cia.
- Ha perdut 4 partits per 6 el Constancia.
- Ha estat l´equip menys golejat del seu 
grup amb 23 gols per 25 el Constància.

“Vista aèrea del nucli poblacional 
d´Alhaurín de la Torre.”

“Alhaurín de la Torre també és conegu-
da per la presó que hi ha al  seu terme 

municipal i que duu el mateix nom”

Algunes dades sobre la població d´Alhaurín de la Torre

- Alhaurín de la Torre està situat a 18 kms. de Màlaga, a la comarca del Valle de Guadalhorce.
- Als anys 90 va augmentar de població considerablement degut a l´expansió de l´àrea metropo
   litana de Màlaga i conta avui amb més de 35.000 habitants. 
- Tradicionalment la seva economia ha estat centrada en la producció agrícola.
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Koke
teté

richard

gurtubay

luisja

joseíto

duran
dani

santi moreno
(ò jacob) 

david ávila

chenchu

Probable alineació de l´
Alhaurín de la Torre, c.f.

ALHAURÍN DE LA TORRE, C.F.

- Any de Fundació:      1969.
- Estadi:                                     Los Manantiales.  Capacitat per a 3.000 persones.
- President:                               Francisco Javier Ríos Martín.
- Vicepresidents:       Juan C. Díez García y José Luis Trujillo Castillo. 
- Equipació:                              Camiseta a retxes blanc i blava, calçons cel obscur i calces color cel.
- Població:                                 Alhaurín de la Torre, província de Màlaga. Aproximadament 35.000 habitants.
- Entrenador:                            Jorge Muñoz.
- Pressupost 2010-11:             230.000 euros.
- Temporades a 3ª divisió:    4 temporades.
- Millor classificació a 3ªd.:  2on lloc temporada 2010-11 (la present).
- Número de socis:                  500
- Pàgina web:        www.alhaurindelatorrecf.es
- Plantilla:                                 Porters: 
         Koke, Paco Lara e Iván.
                        Defenses:
         Gurtubay, Luisja, Mario, Richard, Teté, Porras i Carlos Leroy..
                        Migcampistes:
                        Alex, Carreño, Chencu, Dani Campos, David Ávila, Jairo i Samu.
         Davanters:
                                                     Christian, Duran, Jacob, Joseíto i Santi Moreno.
                                                     Iván(2on entrenador), Carlos(entrenador de porters), Miguel (fisioterapeuta), Tino (delegat 
        d´equip), Sergio (delegat de camp) i Juan Escalona (encarregat de material).

Alhaurín de La Torre, C.F.
2on.classificat grup andalusia oriental.

Constanciers



ConstanciersACTUALITAT BLANC I NEGRE

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.  Pere Mairata  10 punts
4.  Miquel Corró  10 punts
5.  Paco Figuerola  10 punts.
7.  Bernat Mateu  10 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

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

(Números 0-21)
“Un record per a tota la vida”.

Us podeu informar del viatge  per acompanyar l´equip a Alhaurín de 
la Torre a Esparteria Can Toni Blancos ò bé al telèfon 971-881314.

Vola

a 2ª-B !!

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.

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1  Manacor 79 38 23 10 5 51 23
2  Poblense 78 38 24 6 8 71 44
3  Constancia 78 38 23 9 6 62 25
4  Binissalem 76 38 22 10 6 63 30
5  Llosetense 75 38 23 6 9 70 44
6 P.Dptva. 69 38 19 12 7 53 25
7  Santanyí 63 38 18 9 11 53 43
8  San Rafael 54 38 12 18 8 47 36
9  Mercadal 52 38 14 10 14 55 45
10  Collerense 47 38 12 11 15 40 49
11  Montuïri 46 38 13 7 18 46 58
12  Ferriolense 44 38 12 8 18 48 55
13  Campos 44 38 10 14 14 43 52
14  Alcudia 43 38 11 10 17 43 61
15  Felanitx 42 38 11 9 18 36 56
16  Ferreries 41 38 10 11 17 41 51
17  Alaior 38 38 10 8 20 35 61
18  P,Arrabal 27 38 8 3 27 45 78
19  Norteño 27 38 7 6 25 24 56
20  Arenal 25 38 6 7 25 32 66

Magnífica la tasca de l´advocat i directiu del Constància Guillem 
Batle, que junt amb els consells de tipus esportiu de Miquel Garriga 
i Nico López va presentar un recurs a la RFEF el qual fou acceptat 
suposant l´eliminació per alineació indebuda de L.P. de Mafumet . 
Amb aquesta acció el nostre club ha demostrat que és ben compe-
tent, que se´n adona quan un contrari infringeix el reglament i que 
sap actuar amb eficiència  i amb poc temps per fer-ho. Enhorabona 
a tots tres Guillem, Miquel i Nico!.

Guillem Batle, no només tenim un bon equip 
al terreny de joc, sino també en la gestió legal.

Classificació final 3ª divisió balear
Temporada 2010-11

“Encara que ja 
hagi finalitzat la 
lliga, us facilitam 
la classificació fi-
nal de lliga, com 
a recordatori en 
un futur...
En el número 
anterior no la va-
rem poder facil.
litar per manca 
d´espai”. 



ConstanciersConeixent el  nostre equip JAVI NAVARRO, preparador físic del Constància.
“Aquesta és la meva sisena temporada al C.D.Constància, cinc com a jugador i una com a preparador físic”

“Nos hemos tr
asladado enfrente,

al número 49”

- Dades personals i familiars.
Som en Javi Navarro Bertos, 
tenc 32 anys i vaig nèixer a Inca. 
Som el petit de tres germans, el 
meu germà gran té 35 anys i nom 
Jose i la 2ª de la família nom Ana 
i té 34 anys. El meu pare nom 
Manolo i la meva mare Ana, ell 
va nèixer a un poble d´Avila i ella 
a un de Granada  encara que van 
arribar de joves a Inca, de fet la 
meva mare amb només 7 anys ja 
era a Mallorca. Mon pare 
va arribar amb 19 anys i 
també va ser jugador del 
Constància com jo. Crec que 
va jugar en l´època de Paco 
Figuerola.  Fa uns onze anys 
vaig conèixer a na Marilén i 
des de fa 5 anys és la meva 
esposa. Aprofit aquesta 
entrevista per dir que té 
molta paciència amb mí i 
sempre m´ha recolçat amb 
tot el que he duit a terme. 
- Aspecte professional.
Som mestre en educació 
primària especialitzat en 
educació física. Fa nou anys 
que treball al col.legi públic 
Juníper Serra de Petra, dos 
com a interí i set anys més 
com a funcionàri.  Estic molt bé 
treballant a Petra i  de moment 
no em planteig acostar-me més 
a casa meva. A més de mestre 
també soc llicenciat amb INEF, 
precisament l´any passat vaig 
aconseguir finalitzar la carrera 
després d´un any cursant-la a la 
universitat Camilo José Cela de 
Madrid i i dos anys a l´universitat 
pública d´Alacant.
- Currículum esportiu com a 
futbolista...
En categories inferiors em vaig 
formar al Beat Ramon Llull 
d´Inca i finalitzada dita etapa 
Jaume Baucà es va interesar per 
mí i el Constància em va fitxar. 
Al nostre club hi vaig romandre 
durant cinc temporades, tenint al 

tècnic de Sineu i a Nico López 
com a entrenadors. Al sext any 
vaig partir un any cap a l´Atlètic 
Baleares seguint les passes de 
Nico López i sent aquest un 
any personalment dolent, en 
aquell moment el club de la via 
de Cintura no esteia massa ben 
organitzat i ho vaig passar 
malament. A continuació comença 
la meva primera etapa a Alcúdia 
que dura dos anys, 

un any a tercera divisió i un 
segon any a regional preferent. 
Posteriorment vaig marxar un any 
cap en Es Revolt per jugar en el 
Montuïri de Nico López retornant 
la temporada següent a Alcúdia 
per jugar la meva segona etapa 
en el club del nord de la illa a on 
vaig “penjar les botes” degut a 
una lesió muscular en un bíceps 
femoral que es va complicar i em 
va mantenir inactiu per espai d´un 
parell d´anys.
- Javi Navarro com a 
preparador físic...
L´any passat ja vaig recolçar una 
mica al Constància en aquesta 
tasca però sense ser el preparador 
físic en tot el sentit de la paraula, 

i ja enguany es pot dir que es el 
meu primer any com a preparador 
físic en un club de futbol.
- La planificació del Constància 
2010-11 en l´apartat físic.
Enguany esteim seguint la 
metodología que usava “Jaume 
Capello” l´anterior preparador 
físic, ja que el nostre técnic Nico 
López la coneix bé i confia en 
ella. Es tracta del model 
“ATR”(acumulació, 

transformació i realització). Són 
diferents fases. Per exemple 
“l´acumulació” és la fase de 
4-5 setmanes que duim a terme 
durant la pretemporada. Quan 
els jugadors ja han “acumulat” 
treball passam a la fase de 
“transformació” en la que 
transformam el treball inicial en 
tasques de menor volum i major 
intensitat. En aquests moments 
de la temporada esteim en fase 
de “realització”, és a dir en la 
fase d´intentar que els jugadors es 
trobin en el millor moment físic.
- Com arriba físicament el 
nostre equip al decisiu mes de 
Juny?
L´equip va haver d´iniciar la fase 

de realització abans del previst 
ja que el final de lliga va ser 
complicat i no varem tenir plaça 
de lligueta fins al final, a pesar 
d´aquest fet el bloc es mostre 
fort i manté bé el moment físic.  
La 2ª part a L.P. de Mafumet 
ens va demostrar un fons físic 
considerable. 
- La classificació a 2ª ronda per 
alineació indebuda de L.P. de 
Mafumet.

La classificació es guanya 
al camp, m´hagués agradat 
poder demostrar a la gespa que 
erem superiors a ells, de fet al 
partit d´anada varem tenir més 
ocasions de gol que ells. A pesar 
de tot, el no cumpliment de les 
regles implica la eliminació 
i aquesta fa justicia als fets 
ocorreguts.
- Com a inquer que ets, quina 
es la teva opinió respecte 
a la viabilitat d´un C.D. 
Constància a 2ª divisió B?.
L´afició està cansada i 
desilusionada de veure l´equip a 
3ª divisió, de veure el mateixos 
equips i els mateixos jugadors, 
estic convençut que en cas 
d´ascendir els aficionats es 

tornarien il.lusionar. A més ara 
es nota un canvi en les accions 
que duu a terme el club, amb 
noves iniciatives que agraden 
molt. A Inca hi ha empreses de 
nivelll multinacional i que tenen 
potencial per ajudar al nostre 
club. Pens que val la pena lluitar 
per un projecte de 2ª divisió B.
- Millor jugador de la història?
En la meva opinió és Pere Mairata.
- Millor jugador de la història 
per posicions de joc?
Com a porter Pedro Picazo, 
defensa Pere Mairata, 
migcampista Rafel Sastre  i 
davanter Lucas Pou. 

Miquel Prats.

Foto: Sergio Sanz
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Troba “Constanciers” 
els  divendres 

 de partit com a local  a:

---

CONSTANCIERS A SA 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.
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:
57. Rest. Florida. 
PAGUERA:
58. Bar Maria Eugènia.
PALMA:
59. Bar Moyer.        
60. Café Lírico.
SELVA:
61. Bar Can Pereó.
LLOSETA:
62. Bar Bestard. 
ARTÀ:
63. Cafeteria s´Almudaina.

“Les eliminatòries d´ascens a 2ª divisió B intensifiquen la tasca del programa ràdiofònic”

Joan Perelló Jose Medina

Gabriel Capllonch
Miquel Garriga

Guillem Batle

Pep Vargas

En les edicions 65-69 del 
programa “CONSTANCIERS 
A SA RÀDIO” hem seguit 
informant al detall de l´actualitat 
del C.D.Constància i a més 
hem fet un seguiment especial 
de la evolució dels restants 
equips mallorquins (Binissalem, 
Poblense i Manacor) en les 
eliminatòries d´ascens a 2ª 
divisió B.

Via telefònica, heu pogut escoltar 
les opinions de Jordi Guirado, 
Pere Mairata (ex jugador del 
Constància i jugador a 2ª-A amb 
el Nàstic de Tarragona), Nico 
López, Josep Mir (president de 
L.P.de Mafumet), Rubio i Kico 
Ramírez (entrenador de L.P. 
de Mafumet). Molt interessant 

poder escoltar la veu de Pere 
Mairata i conèixer millor les 
seves passes des de que va partir 
d´Inca cap a Las Palmas.

A la part de “tertúlia d´opinió” 
hem contat amb la presència de 
Miquel Garriga, Joan Perelló, 
Jose Medina i Guillem Batle. 
Aquest darrer ens va relatar de 
forma pormenoritzada com va 
nèixer i es va desenvolupar el 
recurs per alineació indebuda 
que finalment ens va donar la 
classificació per a la següent 
eliminatòria.

Destacar també la cobertura 
especial que hem fet del Poblense, 
Binissalem i Manacor, sobre tot 
del dos primers. De les veus de 

Miquel Bota, Gabriel Capllonch 
i Pep Vargas hem sabut tot el que 
ha passat en les seves respectives 
eliminatòries. Especial interés 
la crònica de Pep Vargas del 
succeït a Villanueva del Fresno 
amb el Binissalem. Estat del 
terreny de joc, forces d´ordre 
públic, partit intens, etc varen 
fer del tot interessant escoltar la 
seva intervenció. Gràcies a tots 
ells per la seva tasca.

“CONSTACIERS A SA RÀDIO”, 
Seguim informant!

Dilluns i divendres 13 hrs. 
Repetició 20 hrs.

Sò d´Inca Ràdio - 107.5 f.m.


