
 
ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE LA FISC - 2014 

 
Reunits el dia 25 de juliol de 2014, en primera convocatòria a les 18h30, i en segona, a les 19h, 
a la seu social de la Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC), al Centre Cívic Sant 
Jordi Ribera Baixa del Prat de Llobregat. 
 
Estan presents en representació dels clubs membres: 
 
CS Premià de Mar: Arola Conesa (presidenta);  
CS L’Hescarràs de l'Hospitalet de Llobregat: Sayaka Kamikariya (presidenta) i Cristina 
Bassóns (secretària);  
CS El Prat de Llobregat: Francesc Gallèn (president);  
CS Cerdanyola del Vallès: Octavian Mocanu (president).  
 
N’excusen l’absència els representants de la resta dels clubs. 
 
Obre la sessió el secretari de la FISC, Francesc Gallèn, amb l’ordre del dia. 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Estat de comptes 
3. Memòria d’activitats i col·laboracions 
4. Comissions 
5. Calendari de la nova temporada 
6. Precs i preguntes 
 
 
1. Aprovació de l'acta anterior 
 
Es fa la lectura de l'acta anterior que s'aprova per majoria. 
 
2. Estat de comptes 
 
El tresorer de la FISC, Nemesio Moreno, que no hi pot assistir, ha enviat per correu la 
comptabilitat. 
 
El saldo és positiu, de 108€, sense comptar l’euro per jugador del Torneig d’Estiu de Sabadell. 
 
Es recorda que vam cancel·lar el compte que teníem al Banc Sabadell, per haver perdut els 
avantatges oferts pel “Compte Expansió”, ja que en la nova situació creada, de “compte a la 
vista”, teníem l’obligació de pagar les comissions trimestrals (12,50€) i anual per les targetes 
(20€), registrant ja pèrdues en aquest sentit. 
 



Ara mateix estem prescindint de qualsevol compte bancari, tot estudiant alternatives que no 
impliquin despeses de manteniment o similars. 
 
Es debat la possibilitat d’un cànon també per als tornejos de mig dia, a semblança dels oficials, 
igual que d’alguna altra alternativa. De moment no es pren cap decisió, i es considera que és 
millor seguir parlant del tema amb tothom, i potser buscar també una subvenció. 
 
3. Memòria d'activitats i col·laboracions 
 
El President de la FISC, Octavian Mocanu, fa un resum de les activitats dutes a terme durant 
aquesta temporada. 
 
S’esmenten els 9 campionats oficials del circuit de la FISC igual que de la norantena 
d’activitats: tornejos, concursos, tallers, fires, etc. resumides a l’annex de l’acta. 
 
Enguany la FISC participarà en una segona activitat internacional, amb l’Associació per a la 
Difusió del Folklore (Adifolk), en ocasió del 27è Aplec Internacional de Timisoara (Romania). Es 
tracta d’una activitat de Scrabble multicultural, bilingüe, en català i romanès. 
 
De cara a la tardor, ja tenim aparaulades vàries activitats d’envergadura, entre de les quals 
destaquen la 4a edició dels Jocs de Llengua amb la Plataforma per la Llengua de Sabadell i la 
Festa del Joc i de la Joguina, al novembre, a Barcelona. 
 
4. Comissions 
 
Comissió lexicotècnica. Octavian Mocanu clarifica els conceptes de campionat, torneig i 
concurs, de la manera següent: 
  
 - campionat: s’entén com fins ara el “campionat oficial”, regit pels Reglaments dels 
campionats oficials. 
 
- torneig: s’entén la competició que té com a finalitat incentivar la participació dels jugadors i 
tenen com a característica una durada de mig dia, un mínim de tres rondes amb partides a 
bossa completa i un mínim de 6 participants. Aquests tornejos comptaran per al RaScCat, i 
tindran un pes especial: 2 per als jugadors que tinguin menys o 50 partides oficials disputades, i 
1 per a la resta. 
  
- concurs: s’entén una competició amb caràcter lúdic i popular, sobretot de demostració, 
incloent-hi els tornejos que no tinguin les característiques de dalt (per ex.: menys rondes, 
nombre de tirades limitat,…), que no comptarà per al RaScCat. Es porten a terme a fires, 
mostres d’entitats, centres cívics, casals, CNL, biblioteques, etc. 
 



Comissió de relacions públiques i comunicacions. La comissió té per tasca la recerca de 
noves activitats per a la difusió de la llengua i de la FISC. Està coordinada per Francesc Gallèn, 
amb el suport d'Arola Conesa (del CS de Premià de Mar) a la zona del Maresme. 
 
Comissió de xarxes socials. Facebook i web del CS el Prat de Llobregat: Francesc Gallèn. 
Facebook del CS l’Hospitalet de Llobregat L’Hescarràs i twitter de la FISC, del CS l’Hospitalet 
de Llobregat L’Hescarràs i CS el Prat de Llobregat: Sayaka Kamikariya. Pàgina web de la FISC: 
Octavian Mocanu. 
 
Comissió artística i disseny. Cristina Bassóns, del CS l’Hospitalet de Llobregat L’Hescarràs i 
Francesc Gallèn del Club del Prat de Llobregat. 
 
Comissió de noves activitats. Per a fer front a la gran quantitat d’informació i peticions de 
col·laboracions amb la FISC en diversos actes i activitats, i també pel conveni amb el CPNL, 
tenint el joc de l’Scrabble com a eina central de difusió de la llengua catalana, es crea aquesta 
comissió per a canalitzar els actes i adaptar el calendari, tot considerant que abasta tota la 
geografia dels Països Catalans, fins i tot més enllà de les seves fronteres, implicant l’activitat 
dels clubs membres i associats. Igualment es dedica a la consideració de noves competicions i 
participacions en actes socials i populars. 
 
Comissió de marxandatge. Supervisada per la Junta, estudia la possibilitat de promoció i 
difusió en general. 
 
 
5. Calendari de la nova temporada  
 
Es presenta el calendari de la nova temporada (2014-2015), subjecte a possibles canvis i la 
inclusió de noves competicions. Es recomana mantenir les dates proposades, perquè els 
jugadors es puguin organitzar l’assistència amb temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Per a distingir el tipus de la competició (veure 4.), es fan servir els colors següents: 
- rosa campionats oficials, blau torneigs oficials, verd clar concursos i demostracions no oficials. 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
S’esmenta que, des de la FISC, es va enviar un missatge al Diario de Mallorca, arran d’una 
notícia anònima publicada pel diari, resposta que servís també per a donar suport als 
organitzadors del 1r Campionat de Scrabble en català de sa Pobla, en què s’explica que 
certament es tractava del primer campionat en català organitzat a Mallorca, es detalla la viva 
activitat escrablística de Mallorca entorn del CS Porreres, així com d’Eivissa i Formentera, 
mercès a l’empenta donada pel CS Eivissa, i hom convida la publicació a presenciar els 
esdeveniments futurs de Scrabble en català a l’illa. 
 
Es comenta que hem tornat a parlar amb l'alcaldessa i el regidor de cultura d’Altafulla per a 
portar-hi a terme activitats escolars, amb la participació dels membres del CS Altafulla. 
Esperem poder materialitzar l’activitat la propera temporada. 
 
S’acorda aclarir al Reglament del joc la possibilitat de permutar la posició de les fitxes a la 
mateixa horitzontal o vertical, al tauler, tenint en compte una observació oportuna feta per Enric 
Borràs. 
 
Es recorda que al final de la temporada s’afegiran els nous termes introduïts al Diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, tal com ho reflecteixen a l’annex publicat en línia. 
 
S’agraeix la bona tasca portada a terme per Gloria Garrido amb el tema informàtic, l’adequació 
dels calendaris i les compilacions estadístiques de la FISC. 
 
S’explica que la FISC té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil tant per a les 
activitats pròpies (clubs membres), com per a les desenvolupades pels clubs associats, i també 
que Scrabble Escolar, en qualitat de promotor, n’assumeix  el pagament (167€ a l’any), com a 
donatiu. 
 
S’esmenta que a la propera temporada, Vilafranca del Penedès s’incorpora com a seu d’un nou 
campionat oficial, que es durà a terme el 18 d’octubre, gràcies a les gestions d’Àngels Castells, 
una jugadora molt entusiasta i amb uns resultats excepcionals als darrers campionats. 
 
La presidenta del CS Porreres, Maria Sampol, ens comunica que l’11 d’octubre tenen previst 
organitzar el 1r campionat oficial de Porreres, una notícia molt engrescadora després de les 
bones experiències mallorquines dels darrers dos anys. 
 



CS L'Hescarràs proposa fer els pagaments de les quotes per jugador dels campionats oficials a 
través de la domiciliació bancària, el que teòricament permetria gaudir de l’exempció de les 
comissions bancàries en el cas del Banc Sabadell, si tornéssim a obrir-hi un compte. 
 
S’aixeca la reunió a les 20h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octavian Mocanu,  Francesc Gallèn, 
president secretari 


