
ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE LA FISC - 2017 
  
Reunits el dia 17 de juny del 2017, a les 12 h a la planta baixa de La Masoveria de Vil·la 
Flora de Canet de Mar (Riera Gavarra s/n). 
  
Estan presents en representació dels clubs membres: 
  
CS de L’Hospitalet de Llobregat – Cristina Bassóns (Secretària) 
CS de Premià de Mar – Arola Conesa (Presidenta) 
CS de Canet de Mar – Rosabel Madrid 
CS de El Prat de Llobregat – Francesc Gallén (President) 
  
Vots delegats: 
  
CS de Canet de Mar – Rosabel Madrid 
Scrabble Escolar – Francesc Gallèn 
  
N’excusen l’absència els representants de la resta dels clubs. 
  
Obre i presideix la sessió la vicepresidenta Cristina Bassóns per absència de la presidenta 
Sayaka Kamikariya amb l’ordre del dia: 
  
  
0 – Dimissió de la presidenta. 
1 – Aprovació de l’acta anterior (2016) 
2 – Estat de comptes 
 - Assegurança de Responsabilitat Civil 
3 – Memòria d’activitats i col·laboracions de la temporada (2016-2017) 
4 – Altes i Baixes 
5 – Calendari de la nova temporada (2017-2018) 
6 – Scrabble Escolar 
 - MSI – Joc en línia 
 - Diccionari en línia 
 - Leximots 
 - Catamots 
 - Actualització del diccionari i adaptació a la nova normativa. 
7 – Comissions 
 - Valoració del canvi de normativa del 2016 
8 – Precs i preguntes. 
  
 
 
 
 
 
  



0 – Dimissió de la Presidenta. 
  
A data 16 de juny Sayaka Kamikariya ens fa arribar un correu electrònic anunciant la seva 
baixa com a presidenta de la FISC per fer-se efectiva el proper 1 de juliol del 2017. 
  
Revisats els estatuts, les baixes cal cobrir-les a la següent junta celebrada un cop es 
comunica la baixa. Per tant, donada la situació, s’escull com a nova presidenta per majoria 
absoluta a Cristina Bassons amb efecte immediat. 
  
  
1 – Aprovació de l’acta anterior. 
  
Es fa lectura de l’acta anterior i s’aprova per majoria. 
  
2 – Estat de comptes. 
  
La Rosabel Madrid ens informa de l’actual estat de comptes. 
El saldo és positiu, de 368 €, pendent de rebre l’euro per jugador dels campionats de 
L’Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar i Vilafranca del Penedès. 
  
Cristina Bassóns aporta 27 € corresponents a l’euro per jugador del campionat de 
L’Hospitalet de Llobregat.  
Arola Conesa aporta els 16 € de Premià de Mar. 
De cara a la propera temporada, no hi haurà campionat a Vilafranca, Cristina Bassóns 
aporta els 15 € de Vilafranca per deixar els comptes nets. 
 
Queda un saldo total de 476 €.  
 
Tal i com s’anunciava a l’acta anterior, s’ha fet el canvi de domini de la web de la FISC per 
tal d’abaratir costos i legalitzar el contingut (ja que estava en un hosting nord-americà que 
no compleix la normativa europea). 
 
Aquesta ha estat l’única despesa coberta per la FISC, ja que l’assegurança de 
responsabilitat civil la paga Scrabble Escolar i les dues activitats que realitza la FISC per 
ella mateixa (duplicada de Barcelona i torneig de Carnestoltes), el CS El Prat ha col·laborat 
en la seva organització i en els premis. Com esperem aconseguir una subvenció, cal que la 
FISC comenci a fer-se càrrec de les despeses que pugui assumir.  
  
La FISC ha realitzat els tràmits per inscriure’s dins del cens del foment del català (la 
confirmació sol tardar 3 mesos, properament es rebrà la documentació). 
 
Queda pendent obrir un compte bancari a nom de la FISC que es farà properament per a 
poder sol·licitar una subvenció. 
  
La FISC té contractada una assegurança de Responsabilitat Civil per a les activitats pròpies 

(clubs membres i grups de joc), com per a les desenvolupades pels clubs associats, que es 



duguin a terme tant en locals tancats com a l’aire lliure per un valor de 150.000€ i que és 

Scrabble Escolar i el CS El Prat qui, en qualitat de promotors, n’assumeixen el cost 219,52 € 

l’any) com a donatiu.  

 

La pòlissa de RC està subscrita a la companyia d’Assegurances Bilbao del Grup Catalana 

Occident amb número de pòlissa 1-50-7889011 amb l’agència Gallèn & Esteve S.L 

Per a qualsevol informació: fgallen@segurosbilbao.com 

 
  
3 – Memòria d’activitats i col·laboracions. 
  
Cristina Bassóns i Francesc Gallén ens mostren les estadístiques de les activitats 
realitzades amb la FISC i SCRABBLE ESCOLAR realitzant al llarg de la temporada més de 
200 actes i amb participació de més de 5.000 persones. 
  
A principis de temporada es penjarà al web de la FISC les estadístiques completes 
d’aquesta temporada per poder consultar-les. 
 
4 – Altes i Baixes 
  
Durant la temporada s’han donat de baixa de la FISC els clubs de Cerdanyola i Badalona.  
 
  
5 – Calendari de la nova temporada 2017-2018 
  
Cristina Bassóns ens fa arribar una mostra del calendari per a la propera temporada 
2017-2018 amb dates confirmades i d’altres encara per a confirmar, donant conformitat al 
nou calendari per majoria absoluta. 
 

3 setembre Concurs Sabadell PxL 

17 setembre Campionat Prat 

7 octubre Engresca’t LH (matí) 

7 octubre Mostra entitats Sant Andreu (tarda) 

21 octubre Duplicada familiar biblioteca LH (matí) 

21 octubre Campionat Andorra 

28 octubre Taller familiar Biblioteca Josep Janés LH (matí) 

29 octubre Duplicada oficial Barcelona  

4 novembre Duplicada familiar biblioteca LH (matí) 



18 novembre Fira del joc PxL (BCN) (matí) 

25 novembre Concurs popular a Sant Andreu (matí) 

25 novembre Torneig itinerant del Maresme (Canet) (tarda) 

13 o 20 gener Duplicada familiar TS LH (matí) 

13 o 20 gener Duplicada oficial LH 

3 o 10 febrer Duplicada familiar TS LH (matí)  

16 febrer Prèvia escolar Altafulla 

17/18 febrer Torneig Carnestoltes Vilanova 

23 febrer Prèvia escolar Elx 

2 març Prèvia escolar Sabadell 

9 març Prèvia escolar LH 

10 març Duplicada familiar TS LH (matí) 

16 març Prèvia escolar Castelldefels 

24 març Campionat Canet de Mar 

7 abril Prèvia escolar Castelló 

14 abril Final escolar Prat (EP) 

21 abril Duplicada familiar TS LH (matí) 

28 abril Final escolar Altafulla (1-2 ESO) 

5 maig Duplicada oficial Canet de Mar 

12 maig Final escolar Barcelona (3-4 ESO) 

19 maig Campionat Premià de Mar 

26 maig Duplicada familiar TS LH (matí) 

9 juny Campionat LH 

16 juny Torneig Sant Joan a Canet 

7 juliol Campionat Celrà 

 
diumenge 11 febrer: carnaval 
dissabte 24 març a dilluns 2 abril: setmana santa 
 
  



6 – Scrabble Escolar. 
  

-       MSI – Joc en línia. 
  
Francesc Gallén i Cristina Bassóns en nom de Scrabble Escolar ens informen que continuen 
realitzant les tasques corresponents al bon desenvolupament del joc en línia conjuntament 
amb MSI (Mindsports Academy) informant que properament hi haurà novetats i la completa 
traducció de l’apartat de Scrabble en Català. S’ha aconseguit que, tenint com a idioma 
escollit al teu perfil el català, es pugui jugar gratuïtament. 
  

-       Leximots. 
  

Ja està en marxa la nova aplicació per a Smartphone d’Android LEXIMOTS on s’usa el 
diccionari que la FISC fa servir per als seus campionats. 
 
El cos de paraules del LEXIMOTS s’inspira en el DIEC i el GDLC, per la qual cosa, quan es 
consulta el validador, hi ha l’opció de consultar els dos diccionaris en línia (Diccionari 1 i 2). 
Per petició expressa del Departament de Política Lingüística de la Generalitat, s’ha inclòs 
com a “diccionari 3” l’Optimot, únicament com a eina de consulta. 
  

-       Catamots. 
  
Francesc Gallén ens informa que torna a estar operatiu el Catamots, ja que va estar unes 
setmanes fora de servei per manteniment del joc. 
  

-       Diccionari en línia. 
  
Es recorda que el diccionari en línia que utilitzava la FISC amb propietat de Scrabble 
Escolar ja fa uns mesos va ser “hackejat” i que s’estan duent a terme les tasques 
corresponents per poder reestablir-lo. 
  
  

-       Nova normativa. 
 

Cristina Bassóns i Arola Conesa es comprometen a treballar conjuntament amb Scrabble 
Escolar per a donar un cop de mà amb l’actualització del diccionari de cara a la nova 
temporada, aprofitant també que hi ha canvi de normativa per part de l’Institut d’Estudis 
Catalans. 
 

- Materials. 
 
Al llarg de la present temporada, han estat demanats a l’anterior president de la FISC, 
Octavian Mocanu, els materials que van quedar en el seu poder, sent de propietat de 
Scrabble Escolar, i encara no han sigut entregats. 
 
 



  7 – Comissions. 
  

-       Valoració de la normativa del 2016. 
 

Aquest punt s’ha inclós en l’ordre del dia per petició del CS Eivissa, que no estava 
convençut del canvi. 
Es va informar que aquest canvi de normativa es valoraria en aquesta assemblea despres 
d’una temporada de prova. 
A dia d’avui, no s’ha rebut cap valoració referent al canvi de la normativa per part dels clubs 
que no han assistit a aquesta assemblea. 
Cristina Bassóns, sòcia del CS Eivissa, va demanar l’acta de la seva assemblea realitzada 
el passat mes de febrer, com encara no li han pogut fer arribar, no sap si se’n va parlar 
d’aquest tema i la seva possible resolució. 
S’ha valorat i votat amb els membres presents, rebent: 
5 vots a favor de mantenir la nova normativa (eliminar els “senyors”): del CS Premià de Mar, 
CS Canet de Mar, CS L’Hospitalet, CS El Prat i Scrabble Escolar (delegat).  
Donat que el CS Eivissa en un primer moment va mostrar disconformitat en aquest canvi de 
norma i no s’ha rebut cap altre comunicació al respecte, considerem que el seu vot és 
negatiu. 
Per majoria de vots es ratifica la continuïtat de la normativa segons està ja establerta. 
 

- Comissions 
 
Es valora fer una assemblea extraordinària per revalorar les comissions existents. 
  
8 – Precs i preguntes. 
  
Ens comenta Rosabel, que la web no és massa còmoda d’utilitzar, sobretot per mòbil. 

S’estudiaran possibles dissenys per la web que siguin més adients.  

  
Es dona per tancada la sessió a les 14.15 h. 
 


