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A partir d’avui, dilluns 28 d’octubre, i fins diumenge 3 de novembre, tots els federats

podran votar diàriament pels seus treballs favorits de cara a les semifinals.

E l 1r Concurs Wala per dissenyar la imatge del Carnet del Federat per a la

temporada 2019-2020 ja té definits els 8 finalistes. Després d’avaluar els 207

treballats presentats, el jurat, integrat per 5 membres de diferents departaments de

l’FCF, va triar els treballs que dilluns 21 d’octubre van sortir a concurs, iniciant així les

votacions que van poder efectuar tots els federats i federades a través del Portal del

Federat. Cal destacar que des d’avui, dilluns 28 d’octubre, i fins el diumenge 3 de

novembre, tots els federats podran votar diàriament pels seus treballs favorits

per accedir a les semifinals.



La finalitat d’aquesta iniciativa és, de manera anual, donar l’oportunitat als federats

d’intervenir activa i directament amb l’FCF per mirar de plasmar en el carnet del

federat la seva creació.

Només per haver participat, els concursants rebran 7€ de descompte per gastar a

la botiga esportiva Wala, mentre que els 16 finalistes també han guanyat la

samarreta de la Selecció Catalana. A més, els 8 millors classificats també s’han

endut una pilota Futcat.

Cal destacar que d'entre tots els participants s'han sortejat el primer dels 4 vals de

descompte a Wala per valor de 50€. El guanyador ha estat Enric Monros.

Els premis que es repartiran en les properes eliminatòries són:

Els quatre que arribin a les semifinals guanyaran una dessuadora de la

Selecció Catalana.

Els dos finalistes del concurs obtindran dues entrades, cada un, per a

l’espectacle Messi10.

El guanyador/a rebrà un val de regal per Wala per valor de 150€.

Recordem que tots aquests obsequis són acumulatius.



 


