FUTBOL SALA
TORREFARRERA
El 2014, un grup d’amics del poble, amb la passió i les ganes de jugar a
futbol com a denominador en comú, creaven el Futbol Sala Torrefarrera.
Encapçalats pel seu president, Jordi Garriga, juntament amb Víctor Fo
Solsona (un dels socis fundadors) i bona part de jugadors torrefarrerins i
algun de fora vila, és formava una entitat amateur de futbol sala amb la
finalitat de competir dins l’organisme de Lligues Lleida, la qual té dues
divisions de Fut-5, la 1a i la 2a Divisió.
Cal destacar que l’entitat, tot i disposar de recursos per poder fitxar
jugadors forans, sempre ha prioritzat que la majoria d’integrants de la
plantilla fossin de Torrefarrera, la qual cosa ha afavorit la comunió entre
els jugadors, ja que ha fet que la relació no sols sigui dins la pista, sinó
també fora. Tot i això, alguna temporada no ha pogut ser així, ja que al
llarg d’aquests 7 anys, l’equip ha patit algunes baixes i lesions de
jugadors importants del nostre municipi, la qual cosa ha suposat que any
a any, hagi fet falta incorporar nous jugadors a la plantilla.
Per últim, destacar que aquest petit projecte esportiu, no seria possible
sense el suport econòmic i la col·laboració en tot allò que ha fet falta per
part de l’ajuntament de Torrefarrera; com també de la implicació de tots
els integrants de la junta directiva del nostre club: Jordi Garriga Pros,
Ramon Condón Calvet, Vicenç Hernández González, Jordi Casanovas
Lozano, Josep Maria Terés Bernadó i Gerard Cervelló de Gea.
A continuació, podreu conèixer una mica més a fons, la història del nostre
equip i veure algunes fotografies d’arxiu amb els èxits del FS Torrefarrera.

TEMPORADES DEL FS TORREFARRERA
2014-15: 1a Divisió – Fut-5.
La temporada 2014-15, la del debut del nostre equip, va ser més
que notable, ja que afrontàvem el primer any a la màxima categoria,
la 1a Divisió, en la qual ens trobàvem amb equips experimentats
com ara “Contraduro Almatret” i “La Taqueria”, sent aquests darrers
els campions de la competició. La segona posició obtinguda a la lliga
feia mèrits a la feina feta durant la temporada i demostrava que el
FS Torrefarrera era un dels equips combatius a la categoria.
2015-16: 1a Divisió – Fut-5.
En la següent temporada, la 2015-16, s’assentava la base de l’equip
de la temporada anterior i s’incorporaven nous fitxatges, la majoria
d’ells del poble, amb ganes d’aportar compromís a l’entitat.

FS Torrefarrera - Temporada 2015-16 (Foto: FS Torrefarrera)

Fruit del bon treball en equip, en aquesta segona temporada
s’assolien diversos èxits, com el Campionat de Lliga de 1a Divisió
(Grup A) i el Sots-Campionat en la Final Absoluta, en caure de

manera

molt

ajustada

contra

el

Campió

del

Grup

B,

Casa

Extremadura (3-4). Tot i això, el FS Torrefarrera va ser l’equip de la
lliga amb més gols a favor, amb un total de 118.

Classificació de la Lliga de Fut-5 -Grup A- Temporada 2015-16 (Web Lligues Lleida)

Això va ajudar a que dos jugadors del nostre equip, Jordi Casanovas
Lozano i Gerard Cervelló de Gea, entressin dins del Top-10 del
rànking de golejadors, sent aquest últim el Màxim Golejador de tot
el Campionat de Fut-5.

Rànquing Golejadors de la Lliga de Fut-5- Temporada 2015-16 (Web Lligues Lleida)

El fet de guanyar la lliga del Grup A, va donar el bitllet per jugar el
1r Campionat d’Espanya de Fut-5 organitzat a Lleida els dies 17, 18 i
19 de juny del 2016, per l’Associació Espanyola de Mini-Futbol.

Tot i el paper discret del nostre equip en aquesta competició,
celebrada bona part al pavelló “Onze de setembre”, no van impedir
als nostres jugadors disfrutar d’aquesta experiència, enfrontant-se
amb equips de La Rioja i Navarra, i representar a un poble petit i
humil com Torrefarrera, per primer cop en la seva història, en una
competició d’àmbit nacional.

Campionat d’España de Futbol Sala -Lleida 2016- (Foto: Lligues Lleida/AEMF)

A meitats del mes de juliol, el nostre jugador, Vicenç Hernández, va
realitzar una trobada amb un grup de 10-12 nois i noies de Cal Jove
Torrefarrera, amb l’objectiu d’explicar la història de l’entitat de futbol
sala i donar a conèixer el dia a dia del nostre club i la lliga en la qual
competim. Un cop presentada la nostra entitat, es va organitzar una
sessió d’entrenament mitjançant jocs i exercicis específics de futbol
sala per fer una jornada lúdic-esportiva, que va finalitzar amb un
partit amistós entre els jugadors i jugadores assistents.

Trobada del FS Torrefarrera amb Cal Jove -Juliol 2016- (Foto: Cal Jove Torrefarrera)

Com a cloenda de la temporada, Lligues Lleida organitzaria a finals
d’octubre, a la Sala Manolita (Lleida), una gala en la que lliuraria els
trofeus als equips campions de la temporada, així com altres títols
individuals. El nom del FS Torrefarrera va estar present en dos
d’aquests guardons.

FS Torrefarrera · Campions de Lliga -Grup A- (Temp.2015-16)
Gerard Cervelló de Gea · Màxim Golejador Lliga de Fut-5 (Foto: Lligues Lleida)

2016-17: 1a Divisió – Fut-5.
Iniciàvem la temporada amb moltes ganes de donar guerra i
competir de tu a tu a Casa Extremadura, que era el rival a batre. La
primera volta vam mantenir-nos invictes, guanyant tots els partits
menys un empatat.

FS Torrefarrera - Temporada 2016-17 (Foto: FS Torrefarrera)

La clau va ser la segona volta, on l’equip va pegar una petita
davallada, perdent 3 partits i empatant-ne un altre, que decantarien
el títol, un altre cop, a Casa Extremadura.

Classificació de la Lliga de 1a Divisió Fut-5- Temporada 2016-17 (Web Lligues Lleida)

No obstant això, el fet de quedar Sots-Campions de Lliga, donava
molt mèrit al nostre equip, ja que s’havia competit tota la temporada
amb una plantilla sense cap jugador federat.
Gràcies a la bona feina col·lectiva, Lozano i Gerard, els golejadors de
l’equip, tornaven a estar entre els tres millors “killers” de tota la
temporada regular, sent Gerard Cervelló de Gea, per segon any
consecutiu, el jugador que s’enduria el guardó al Màxim Golejador
del Campionat de la Lliga de 1a Divisió de Fut-5.

Rànquing Golejadors Lliga 1a Divisió Fut-5- Temporada 2016-17 (Web Lligues Lleida)

Així doncs, un any més, el FS Torrefarrera tornaria a la festa de
Lligues Lleida, celebrada a la Sala Manolita de Lleida, per recollir el
la copa a l’equip “Sots-campió de 1a Divisió de Fut-5”, i també la
“Bota d’or” que s’atorga al pitxitxi de l’esmentada categoria.

FS Torrefarrera · Sots-Campions de la Lliga de 1a Divisió Fut-5 (Temp.2016-17)
Gerard Cervelló de Gea · Màxim Golejador de 1a Divisió Fut-5 (Foto: Lligues Lleida)

2017-18: 1a Divisió – Fut-5.
La quarta temporada no podia començar millor, ja que a meitats de
setembre i encara en pretemporada, es va guanyar el torneig de
futbol sala “Memorial Ramon Torra” disputat a Golmés, on els
representats de la família van estar presents al lliurament del trofeu
a l’equip guanyador, el FS Torrefarrera.

Torneig de futbol sala “Memorial Ramon Torra” (Setembre 2017) (Foto: FS Torrefarrera)

I pràcticament un mes i mig més tard, en l’estrena del nostre equip
en la competició, el FS Torrefarrera es proclamava Campió de la
“Copa”, en derrotar a la final a l’equip de “Yesos Morales”, per un
ajustat 3-2.

Celebrant el títol de Campions de la Copa Fut-5 (Temp.2017-18) (Foto: FS Torrefarrera)

Aquest nou títol, donava esperances per combatre altre cop la lliga i
estar a la part alta de la classificació. Així va ser, però altre cop ens
vam quedar a les portes del títol, quedant tercers, per darrera del FS
Alamús i de l’equip de Casa Extremadura, novament campió de 1a
Divisió de la Lliga de Fut-5.

FS Torrefarrera - Temporada 2017-18 (Foto: Lligues Lleida)

Cal destacar la implicació i participació d’alguns jugadors del FS
Torrefarrera en el partit en benefici de “Lleida pels refugiats”,
realitzat el 3 de gener del 2018, per tal de recaptar fons per una
causa solidària.

Partit benèfic “Lleida pels Refugiats” – Gener 2018 (Fotos: Lligues Lleida)

Ara bé, la cirereta del pastís, va ser anar al Campionat d’Espanya de
Futbol Sala, celebrat els dies 29 i 30 de juny a San Sebastián de los
Reyes, Madrid. Tot i caure eliminats a 1/8 de final per l’equip asturià
“Avilés F5” (6-0), vam donar la cara a la fase de grups tot i perdre
contra l’equip “Bodegas Leire”, de La Rioja (4-2) i també dels
Campions de la competició estatal, els valencians “Giro Molde Azul”
(5-2).

Campionat d’España de Futbol Sala –San Sebastián de los Reyes 2018- (Foto: AEMF)

I per finalitzar la temporada, i per tercer any consecutiu, el FS
Torrefarrera acudia a la festa organitzada per Lligues Lleida a la
Manolita de Lleida, per recollir els fruits d’una altra bona campanya,
rebent el trofeu al “Campió de la Copa de Fut-5”. Aquest cop ens
quedàvem molt a prop d’aconseguir el trofeu al “Pitxitxi” de la
categoria, ja que Jordi Casanovas Lozano va finalitzar segon del
rànquing de golejadors, disputant-se fins la darrera jornada, aquest
premi amb el davanter de Casa Extremadura.

FS Torrefarrera · Campions de la Copa Fut-5 (Temp.2017-18) (Foto: Lligues Lleida)

2018-19: 1a Divisió – Fut-5.
Aquesta temporada està marcada per les nombroses baixes i lesions
importants que va patir el nostre equip, la qual cosa es va notar; i
juntament amb la participació intermitent dels nous fitxatges, va fer
que el rendiment de tot l’equip no fos l’esperat, acabant la
temporada a mitja taula, en cinquena posició. L’equip de Casa
Extremadura seria el vencedor de la lliga per quarta temporada
consecutiva.

FS Torrefarrera - Temporada 2018-19 (Foto: Lligues Lleida)

Classificació 1a Divisió Lliga Fut-5- Temporada 2018-19 (Web Lligues Lleida)

2019-20: 1a Divisió – Fut-5.
La sisena temporada començaria per una reestructuració de la
plantilla, en la qual recuperàvem alguns jugadors torrefarrerins que
havien causat baixa per lesió i alhora es fitxaven nous jugadors.
També es va prendre la iniciativa de retre homenatge al municipi de
Torrefarrera, vestint l’equipació amb l’escut i els colors que sempre
han identificat i representat al nostre poble.

FS Torrefarrera - Temporada 2019-20 (Foto: Lligues Lleida)

Tot i disputar-nos la segona posició de la lliga amb l’equip del “Secà
de Sant Pere”, finalitzaríem la lliga en quarta posició empatat a
punts amb el tercer classificat, “FS Alamús”. Aquest cop la lliga se
l’enduria l’equip del “Futsal Lleida Legends”, equip nodrit amb bona
part de jugadors del ja desaparegut equip de “Casa Extremadura” i
de jugadors veterans de l’equip “Lo Caragol”, tot un referent del
futsal lleidatà i de les terres de ponent.

Classificació 1a Divisió Lliga Fut-5- Temporada 2019-20 (Web Lligues Lleida)

Un cop més, en aquesta temporada, el FS Torrefarrera es va sumar
de nou a la iniciativa solidària de Lligues Lleida, col·laborant en el
partit benèfic pel Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida.

Partit solidari “Servei d’Oncologia Radioteràpica” de l’HUAV – Gener 2020 (Fotos: Lligues Lleida)

Cal destacar que la lliga, a falta de dues jornades, va quedar
suspesa a causa de la pandèmia del Covid-19.
2021-22: 1a Divisió – Fut-5.
Aquesta temporada, i després de més d’un any i mig d’aturada pel
Coronavirus, el FS Torrefarrera ha reprès l’activitat esportiva
disputant de nou la competició de futbol sala organitzada per Lligues
Lleida.

RESUM HISTÒRIC COMPETICIÓ FUT-5 “LLIGUES LLEIDA”
2014-15: 1a Divisió – Fut-5.
· Sots-Campions de Lliga. 2n classificat de la Lliga.
2015-16: 1a Divisió – Fut-5.
· Campions de Lliga (Grup A). 1r classificat de la Lliga.
· Sots-Campions Final Absoluta.
· Campionat d’España de Futbol Sala (Lleida 2016).
* Eliminats a la fase de grups.
· Màxim Golejador de la Lliga de Fut-5.
2016-17: 1a Divisió – Fut-5.
· Sots-Campions de Lliga. 2n classificat de la Lliga.
· Màxim Golejador de la Lliga de 1a Divisió Fut-5.
2017-18: 1a Divisió – Fut-5.
· Campions Torneig de futbol sala “Memorial Ramon Torra”.
· Campions de la Copa.
· 3r Classificat de la Lliga.
· Campionat d’España de Fut-5 (Madrid 2018).
* Eliminats a la fase de grups.
2018-19: 1a Divisió – Fut-5.
· 5è classificat de la Lliga.
2019-20: 1a Divisió – Fut-5.
· 4t classificat de la Lliga.
2021-22: 1a Divisió – Fut-5.

TROFEUS DEL FUTBOL SALA TORREFARRERA

JUGADORS TORREFARRERINS QUE HAN VESTIT LA SAMARRETA DEL

FS TORREFARRERA
1. Víctor Fo Solsona

11. Edgar Torres Casanovas

2. Aleix Garriga Pros

12. Ramon Condón Calvet

3. Camilo Bosch Gòdia

17. Jordi Mestres Lastrada

4. Vicenç Hernández González

20. Ferran Padilla Nula

5. David Espinet Puig

21. Jordi Casanovas Lozano

8. Josep Maria Terés Bernadó

22. Gerard Cervelló de Gea

10. Jordi Garriga Pros

