Guió Reportatge de la història del CF Torelló
Els preinicis: primers partits documentats (abans del 1917)
Sense cap mena de dubte, el futbol és un dels esports més estesos arreu del món. Per
a la majoria, és l’esport número 1 pels nombrosos seguidors que té. La fascinació que
desprèn i l’atractiu que té com a espectacle esportiu, ha fet que simples persones,
anomenades jugadors, s’hagin convertit en veritables herois dels nostres temps, amb
un públic entregat a cada jugada i que dona suport incondicional al seu equip preferit.
Per a molts, més que el seu equip preferit és una devoció o un sentiment.
Els orígens del futbol són bastant incerts. Les principals fons del passat són mites i
llegendes amb què el record popular viu i ens fa arribar fins a nosaltres. Segons
aquestes fonts, l’any 2000 abans de Crist, a la Xina ja es jugava una mena de futbol,
amb una pilota de cuir que s’havia d’introduir entremig de dos pals col·locats al terra.
La primera organització regional de futbol es va constituir a Florència al segle XVI. En
aquesta època, a Itàlia hi havia refugiats anglesos partidaris del rei Carles II
d’Anglaterra. Aquests exiliats van presenciar una competició d’aquest esport tan poc
conegut i que ja apuntava maneres per ser un esport capaç de moure masses. Un cop
Carles II recuperà el tron, l’any 1681 s’organitzà una exhibició a Anglaterra per
presentar aquest esport a tot el país. Aquesta fou l’exhibició de futbol que registra la
història. En aquest partit s’enfrontaren els servents del rei i els servents del comte
d’Albermale. Aquesta protecció reial fa que el futbol s’escampi ràpidament per
Anglaterra i després arreu del món.
Pel que es diu i sembla, el futbol a la vall del Ges va començar quan “els anglesos”,
directors de la fàbrica i colònia de Borgonyà, Fabra i Coats, l’introduïren a mitjan segle
XIX.
El 17 de març de 1895 es va disputar el primer partit de futbol entre dues associacions
de ciutats diferents a Catalunya. El partit es va celebrar al velòdrom de la Bonanova a
Barcelona, un terreny força irregular i ple de pedres.

Aquest fet es recollia a “El Diluvio”, un diari barceloní. Curiosament, aquest partit el
van disputar la Societat Foot-ball de Barcelona, una societat que s’acabaria convertint
el l’actual Futbol Club Barcelona, i una agrupació de Torelló. El partit va acabar amb
victòria per a l’equip de la ciutat comtal per 8 gols a 4.

No és fins al 1915 i el 1916 que s’estén la pràctica d’aquest esport i s’incrementa el
nombre d’addictes, principalment joves. Mentre que a Europa es posava en marxa la
primera guerra mundial, a casa nostra es va tenir el privilegi de presenciar el primer
partit de futbol que enfrontaren els equips del “Sant Pere” i el “Maria Ausa” de Vic.
Els inicis: fundació del club
La primavera del 1917 neix el CF Torelló i es forma la primera junta encapçalada pel
president Albert Benet amb Celestí Baqué, com a vicepresident i capità de l’equip i
Ramon Sidera, com a secretari.

El primer terreny de joc es va construir al Firal, on actualment hi ha l’escola Fortià
Sola. L’equipament d’aquell moment era samarreta blanca i pantalons blau marí. Les
mitgetes anaven a gust de cada jugador transformant i fent que s’observessin múltiples
colors diferents. El motiu del color blanc és purament econòmic ja que era el color més
barat de l’època. La primera pilota amb què es va jugar era de procedència anglesa i el
seu cost era de 25 pessetes, l’equivalent al sou d’un encarregat de fàbrica de l’època.
Els anys d’expansió
En els anys d’expansió del club, es va cedir un nou terreny de joc a la “Teularia den
Teta, o sigui, ben bé davant de l’escola dels germans maristes del Rocaprevera.
Aquesta comunitat religiosa col·laborava amb l’entitat i permetia als jugadors equiparse en el recinte de l’escola. El Germà Donato, més conegut pel sobrenom de “Taià”,
fou qui va dissenyar el primer escut del nostre club. La seva repercussió fou tan
important en l’àmbit local que, fins i tot, se li va dedicar una plaça al final del carrer dels
Estudis, actualment més coneguda com la plaça del Gat.
Al 1922 es va inaugurar el camp de Malianta i el camp del Rocaprevera va passar a
ser sols perquè la mainada pogués anar a jugar a pilota.

Durant aquesta dècada es va començar a entrenar per poder competir a un major
nivell. Per això, es van fitxar el porter Sirera Ramiro i Sors, dos fitxatges de gran nivell
que van apostar per donar a conèixer d’una forma més profunda l’esport als joves de
la població.
Malauradament, el 1940 el camp de Malianta es va inundar a causa de l’aiguat que va
patir el municipi. Tot i això, es va rebre el suport d’altres clubs. Barcelona i Sant Martí
van jugar un partit benèfic amb una recaptació de 12.000 pessetes que es van
entregar a la directiva torellonenca per arreglar els desperfectes ocasionats per l’aigua.
En el temps de la postguerra, el futbol tenia molt de pes al poble i era un dels
principals atractius per a la gent.
Al 1967, s'estrena el que fins l'any 2010 fou el camp d'esports, de gespa natural amb
una pista d'atletisme al voltant del camp i una tanca metàl·lica al seu voltant, amb una
tribuna per a unes 1000 persones, sota la qual hi ha diverses dependències que
s’utilitzaven com a vestidors.
Es canvia el color de la samarreta pel que ja ha perdurat fins als nostres dies.
Samarreta vermella amb ratlles negres i pantalons negres.
Tot i que abans ja hi havia hagut alguns equips de categories inferiors, no es fins al
1979 que es crea la secció de futbol base i el club comença a créixer.
El 1986 s’instal·len torres de llums al camp per poder jugar de nit i es construeixen els
camps de sorra.
Fundació de la secció femenina i camp de gespa artificial
El 2007 arrenca la secció de futbol femení. El llançament d’aquesta secció suposa un
trencament amb el passat. En èpoques més antigues, el futbol femení era molt mal vist
a causa de la societat masclista en què es vivia. Per sort és gràcies a gestos com el
del llançament d’aquesta secció que s’intenta lluitar per una major igualtat en l’esport.

El 14 de novembre del 2010 s'estrena el nou camp de gespa artificial, que substitueix
el d'herba natural estrenat al 1967 i també s'estrena un nou local on hi ha nous
vestidors per a jugadors i àrbitres, la nova oficina, les sales de fisioterapeutes i metge i
una sala polivalent que és la visió del camp tal com es coneix avui en dia.

En motiu del centenari del club, també es va canviar l’himne gràcies a la col·laboració
de Tino Peralbo i el seu fill, en Dan, substituint així el que anys enrere havia compost
el músic i compositor, Xavier Capdevila.

Discurs Jordi Vinyes – President del CF
Torelló
MOLT BONA TARDA A TOTHOM!
Benvolgut alcalde,
Benvolgudes regidores,
Benvolguts regidors,
Junta i ens del club,
Pescallunes i amics tots,
Avui soc aquí en representació del CF TORELLÓ, una entitat que estem
d’aniversari, un aniversari molt assenyalat ja que són 100 anys els que han
passat entre l’alineació dels Srs. ESTURI, SOLER, SIDERA, ANTOJA, VILA,
VALLS, CELESTÍ, SERRA, VILARDELL, ROMA I CASELLES, primera
alineació coneguda del nostre petit gran club, fins a la de l’últim partit de la
temporada passada amb en JAUME, CASALI, FRANCIS, DANI, JUANJO,
ROGER, RUBÉN, ARIMANY, POL, MARC I DAVID.
100 anys donen per a molt! GUERRES, AIGUATS, REVOLUCIONS I CANVIS
INDUSTRIALS, TRANSICIONS, CRISIS i ESPEREM QUE REFERÈNDUMS.
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Uf! Gairebé no he dit res de bo, però sí, també hi ha hagut moltes coses bones
en aquests anys i una d’elles és el futbol.
Futbol: un joc d’equip d’onze contra onze. Un joc que des d’aquell grup d’amics
que corrien rere una pilota i fins a l’actualitat és l’esport rei a molt bona part del
món, el qual mou un munt de diners, gairebé inimaginables.
Aquest no és el cas dels clubs de futbol de poble, sinó més aviat tot el contrari
ja que costa molt trobar finançament per tirar endavant; costa trobar gent que hi
vulgui dedicar hores i, encara més, que la gent vingui al camp!
Una escola de futbol, això és el que som: fa 100 anys, d’un sol equip i, a dia
d’avui, en formen part ja 30 equips i gairebé quatre-cents jugadors i jugadores.
El futbol no només és un joc de córrer darrere una pilota, sinó que és molt més
que això! Són valors, són sentiments.
Alegries: l’alegria de guanyar un partit, l’alegria de parar un penal, la de
guanyar un torneig o pujar de categoria i, sobretot, la de fer un gol. Alegries que
no són només de la persona que fa el gol o de la que para el penal o de la que
fa una passada de gol, sinó que són de tot un equip, alegries compartides entre
tots els jugadors i jugadores, tècnics, afició, pares, avis...
Companyonia: conèixer gent que no és la mateixa de la teva escola,
compartir vestidor, fer desplaçaments plegats, preocupar-te quan un company
s’ha lesionat...
Amistats: amb el pas dels anys, els nois i noies van deixant el futbol, però
moltes de les amistats aconseguides al vestidor perduraran per molt de temps,
per sempre, i podran recordar totes les batalletes durant anys.
Treball en equip: quan els nostres nens i nenes són petits van tots darrere la
pilota, sense cap sentit i buscant-la ells sols; amb el pas dels anys, aprenen
que quan un company perd la seva posició, se l’ha de cobrir i saben que el
company faria el mateix per ell. És, per tant, un treball en equip molt important
per anar endavant a la vida.
Respecte: important tenir respecte a tothom: als arbitres, als equips
contraris, a aquell nen o nena que no en sap tant o que falla aquell gol tan clar,
tenir respecte i no riure's dels rivals o companys.
Frustracions: sí, el futbol també ens ensenya que no sempre es guanya. Els
jugadors de l’equip contrari també juguen i també treballen per guanyar. Hem
de saber perdre i afrontar que hi ha equips que ho han fet millor. Un dia o altre
es perd o es falla un penal o es falla una ocasió clara; són frustracions de les
quals també s’aprèn!
Esforç: sí, és una d’aquelles coses que s’aprèn abans; si no t’esforces, no
arribaran els resultats. Els companys no confiaran tant en tu i els entrenadors
tampoc. Tots sabem el que la vida ens demanarà: molt esforç en tots els sentits
i si ens esforcem donarem el millor de nosaltres i segurament que un dia en
recollirem els fruits!
Sentiments: també en surten de sentiments. Jugadors ja fets i drets, els
quals hem vist plorant en un camp de futbol per l’alegria d’haver salvat una
categoria o per la mala sort d’haver fallat l’últim penal d’una final. Amb el futbol
també afloren tota classe de sentiments.
Lluitar per a la igualtat, tant de races com de sexes. El futbol és per a tothom i
tothom qui el vulgui practicar ha de tenir les mateixes oportunitats.
I segurament el millor que hem d’aprendre jugant a futbol és el passar-ho bé,
molt bé. Guanyant o perdent, però quan el partit o l’entrenament s’acaba, la

sensació sempre ha de ser la d’haver-ho passat molt bé i haver-ho gaudit. Això
és el més important per estar bé amb nosaltres mateixos.
Doncs sí, això és el futbol i aquests són el valors que es volen transmetre des
del Club, que s’aprenen i s’ensenyen des de fa 100 anys.
Avui i des d’aquí us convidem a tots plegats a gaudir del futbol del nostre club,
de venir a veure un partit de l’escoleta on nens de 5 anyets corren darrere una
pilota, és divertidíssim. Veure equips de futbol base benjamins, alevins,
infantils. Veure els nois ja més grans, cadet juvenils. Veniu a gaudir del futbol
base i també del futbol femení: cinc equips per gaudir de debò.
I ja, per acabar, aprofitem per fer una crida perquè vingueu al camp a veure el
primer equip, és gratuït! Veureu futbol, futbol de casa, els jugadors de casa
nostra, gent que juga per passar-s’ho bé i que treballaran el dilluns, encara que
tinguin un cop al turmell. Els equips que veiem a la televisió són un negoci.
Veniu al camp i gaudiu d’una estona de futbol a l’aire lliure i no davant de la
televisió! Futbol en directe!
I res més, un cop dit tot això, només desitjar-vos a tots una molt bona Festa
Major, i desitjar que entre tots plegats fem del nostre poble el millor de la
comarca, esportivament, culturalment i lúdicament.
VISCA SANT FELIU!
VISCA EL CLUB DE FUTBOL TORELLÓ!
I VISCA CATALUNYA LLIURE!

