
La imatge guanyadora del primer concurs del carnet del
federat
NOTÍCIES GENERALS | 18/11/2019

Mariona Batalla ha estat la vencedora d’aquesta iniciativa després d’imposar-se en la

gran final amb un 69% dels vots al seu favor.

Ja es coneix la guanyadora del primer Concurs Wala per triar la imatge del

carnet del federat de la temporada 2019-2020. Mariona Batalla ha estat la

vencedora d’aquesta iniciativa després d’imposar-se a la gran final a Roger Canosa

amb un 69% dels vots favorables. La primera edició d’aquest concurs ha comptat amb

una gran participació per part dels federats. I és que durant les quatre rondes

d'eliminatòries, del 21 d’octubre al 17 de novembre de 2019, s’han enregistrat

gairebé 18.000 vots procedents de 10.000 usuaris únics.

Els guanyadors de la primera eliminatòria van ser Dídac Talarn (65% dels vots), Roger



Canosa (55%), Gerard del Hoyo (69%), Núria Camarena (51%), Judit Nicolás (82%),

Jan Massó (51%), Mariona Batalla (84%) i Òscar Molina (65%). Pel que fa a la segona

eliminatòria, els vencedors van ser Roger Canosa (72%), Gerard del Hoyo (65%), Judit

Nicolás (61%) i Mariona Batalla (63%). I els guanyadors de la tercera eliminatòriva

van ser Roger Canosa (65%) i Mariona Batalla (69%).

Cal destacar que es tracta d'un carnet digital que es podrà trobar pròximament al

Portal del Federat. A més, els treballadors de l'FCF utilitzaran un carnet amb aquesta

imatge per accedir a les instal·lacions de la Federació Catalana de Futbol. La finalitat

d’aquesta iniciativa és, de manera anual, donar l’oportunitat a les persones federades

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

Federat la seva creació. També es pretén fomentar el col·leccionisme dels Carnets i

potenciar, al llarg del temps, les possibilitats d’utilització d’aquest carnet.

Només per haver participat, els concursants disposen de 7€ de descompte per

gastar a la botiga esportiva Wala . Els 16 finalistes també han guanyat la samarreta

de la Selecció Catalana, mentre que els 8 millors classificats s’han endut una pilota



Futcat. A banda d’aquests premis, els quatre semifinalistes s'han emportat d’una

dessuadora de la Selecció Catalana i els dos finalistes s’ha endut dues entrades

cadascun per a l’espectacle Messi10. El premi que s’adjudica Mariona Batalla és un

val de regal per Wala per valor de 150€. Recordem que tots els obsequis són

acumulatius.

 


