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A la seu central de l’FCF a Barcelona es durà a terme un acte oficial per presentar la

nova imatge que tindran els carnets dels federats aquesta temporada 2019-2020

amb la presència dels guanyadors.

El 25 de juliol del 2019 s’ha donat el tret de sortida al primer Concurs Wala  per elegir

la imatge del carnet del federat per aquesta temporada. La Federació Catalana de

Futbol i el seu patrocinador Wala han convocat aquest concurs amb la finalitat de

donar l’oportunitat a les persones federades d’intervenir activa i directament amb

l’FCF, de manera anual, per mirar de plasmar en el carnet del federat la seva creació.

Amb aquesta iniciativa també es vol fomentar el col·leccionisme dels carnets i

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



En total, s’han presentat 207 treballs i, del 21 d’octubre al 17 de novembre, els federats

han pogut votar totes les imatges a través del Portal del Federat. La participació ha

estat un èxit, amb gairebé 18.000 vots.

Per tal de premiar l’esforç dels 16 finalistes, el dilluns 25 de novembre a les 18.30

hores, la Sala d’Actes de l’FCF a Barcelona acollirà la presentació oficial del

carnet del federat amb la imatge guanyadora i amb l’assistència del president de

l’FCF, Joan Soteras. L’autora és la jugadora Mariona Batalla, de l’Atlètic Bisbalenc,

que ha guanyat la final amb el 69% dels vots.

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 i els visitants que accedeixin a les

instal·lacions federatives també utilitzaran un carnet amb aquesta imatge.

Els guardonats han rebut diferents obsequis segons han anat superant eliminatòries

(els premis han estat acumulatius):

Pel fet d’haver enviat algun treball que hagi complert les bases

del concurs, tots els participants han gaudit de vals de regal

amb 7€ de descompte a Wala.

1. Els 16 finalistes han rebut la samarreta de la Selecció Catalana.

2. Els 8 que han superat la primera eliminatòria han rebut una pilota

FutCat.

3. Els 4 que han arribat a semifinals han rebut una dessuadora de la

Selecció.



4. Els 2 finalistes del concurs han obtingut 2 entrades doble per a

l’espectacle Messi10.

5. La guanyadora del concurs també ha rebut un val de descompte a

Wala per valor de 150€ en material esportiu.

A més a més, a la presentació també assistiran les quatre persones que

els hi ha tocat per sorteig un val de descompte a Wala per valor de 50€.

 


