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La vencedora d’aquesta iniciativa ha estat Mariona Batalla, que s’ha imposat a la gran

final amb un 69% dels vots a favor seu.

La Sala d’Actes de la seu central de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, ha

acollit aquesta tarda la presentació oficial del carnet del federat amb la imatge

guanyadora per a la temporada 2019-2020. Es tracta d’un concurs que han

convocat conjuntament l’FCF i el seu patrocinador Wala per tal 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.



El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha estat l’encarregat de

començar l’acte agraint la presència de tots els assistents i destacant la importància

d’engegar iniciatives d’aquest tipus. “Gràcies a tots per haver dedicat el vostre temps i

esforç en preparar els treballs. Estem molt satisfets pel nombre de participants i per la

excel·lent qualitat dels dissenys en la primera edició d’aquest concurs. Des de la

Federació Catalana de Futbol continuarem treballant per oferir el millor Portal del

Federat possible”, ha manifestat.



La vencedora d’aquesta iniciativa ha estat Mariona Batalla, jugadora de l’Atlètic

Bisbalenc, que s’ha imposat a la gran final amb un 69% dels vots. Qüestionada per

aquest nou concurs, Batalla ha assegurat que “m’encantaria que aquesta iniciativa

continués la temporada vinent, s’han pogut veure dissenys de gran qualitat en aquesta

primera edició. Ha estat un autèntic orgull haver estat la guanyadora. Gràcies a

tothom que m’ha votat”. Cal destacar que es tracta d’un carnet digital que es podrà

trobar en les pròximes dates al Portal del Federat. A més, els treballadors i visitants

que accedeixen a les instal·lacions federatives també utilitzaran un carnet amb

aquesta imatge.



A l’acte han acudit els 16 finalistes, que han rebut el seu disseny en un carnet de gran

format, i les quatre persones guanyadores per sorteig d’un val de descompte a Wala

valorat en 50 euros. Els guardonats, acompanyats de les seves famílies, han rebut els

següents obsequis: 7 euros de descompte a Wala, samarretes de la Selecció Catalana

personalitzades amb el seu nom, pilotes FutCat, dessuadores de la Selecció, entrades

per a l’espectacle Messi10 i un val de descompte a Wala valorat en 150 euros en

material esportiu.



A l’entrega de premis han estat presents el president de l’FCF, Joan Soteras; el

vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó; el vicepresident de l’FCF i delegat a Girona,

Jordi Bonet; i el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle.
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