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Acta de l’Assemblea Anual Ordinària de la FISC 2020 

 

Data: 25/07/2020 

Hora: 18.30 a 20 

Lloc: format telemàtic 

 

Assistents 

Cristina Bassóns (presidenta) 

Francesc Gallén (tresorer) 

Armand Sanmamed (vocal) 

David Roig (vocal) 

La resta de membres de la junta han excusat la seva assistència. En absentar-se la 

secretària, Arola Conesa, la substitueix el vocal David Roig, en ser el vocal present més 

jove. 

 

Ordre del dia 

1 - Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2 - Composició de la junta. 

3 - Estat de comptes. 

4 - Canvis efectuats aquesta temporada. 

5 -  Memòria d’activitats i col·laboracions de la temporada. 

6 - Altes i baixes. 

7 - Calendari nova temporada. 

8 - Scrabble Escolar. 

9 - Comissions. 

10 - Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

1 – Es llegeix i s’aprova l’acta anterior (disponible a: 

http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2019/07/190626_actaFISCassemblea_web.pdf 

). 

2 – Es manté l’actual composició de la junta directiva fins l’assemblea de 2022. 

3 – CB informa que tenim un saldo de 112,79€ al banc. També informa que ha hagut d’aportar, 

del seu patrimoni particular, la suma de 350€ a fi d’evitar un descobert. La manca d’activitats 

causada per la Covid19 ha provocat que no s’hagin percebut alguns ingressos amb què es 

comptava d’anticipat. S’acorda de demanar una subvenció a la Generalitat (OSIC, Dep. Cultura) 

en concepte d’activitats no fetes. 

AS demana que els clubs paguin més.  FG demana si amb les quotes dels clubs n’hi ha prou per 

a cobrir despeses. AS sol·licita de quantificar les despeses reiteratives anuals. CB ho detalla: 

Manteniment web 50€ 

Manteniment banc 45€ 

Allotjament Lleialtat Santsenca 110€ 

Assegurança 225€ 

Vistes les magnituds, AS proposa que, a partir de 2021, els grups de joc paguin a la FISC 15€/any 

i els clubs 25€. FG aposta per posar en valor la FISC; proposa que del que paga cada jugador 

participant a un campionat, la FISC en rebi 1€. La Junta aprova ambdues propostes en vistes a 

assolir l’autosuficiència financera de l’entitat. 

4 – La FISC ja és una entitat reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona, reconeixement que 

obre les portes a possibles subvencions municipals en el futur. La FISC també ha renovat la 

seva estada al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana, emparat per la Dir. Gral. de 

Política Lingüística. Malgrat la mudança a Barcelona, CB adverteix que a l’Agència Tributària 

(Gov. Esp) segueix constant-hi la seu física anterior (el Prat de Llobregat), tot i haver-se 

tramitat el trasllat. Es tornarà a cursar la petició. CB informa igualment que és preceptiu un 

canvi en els estatuts a fi d’oficialitzar el canvi de seu.  

5 – A causa de la situació excepcional que es viu arran del Covid19, s’han hagut de suspendre 

totalment les activitats presencials des de principi de març. Fins aquella data, s’havia desplegat 

una important activitat amb el col·lectiu “No em canviïs la llengua”, i s'havien aparaulats 

activitats amb Òmnium Cultural Alt Maresme, ADAC (Girona) i la Plataforma per la Llengua.  

FG xifra en 6000 el nombre d’escolars que han participat en les activitats de Scrabble Escolar. 

Arran de les restriccions presencials imposades per la situació sanitària, la FISC ha actuat en dues 

vies virtuals: 

5.1 – Les partides duplicades desenvolupades a traves de grups de whatsapp creats ad hoc. 

5.2 – El rellançament del web Catamots.org, amb l’organització d’un campionat restringit, a 

proposta del vocal Joan Pons. La voluntat és organitzar, durant la tardor, una lliga o campionat 

obert a tothom; la junta ho valora positivament per bé que es remarca la complexitat 

http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2019/07/190626_actaFISCassemblea_web.pdf
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organitzativa d’aital esdeveniment. DR proposa de confegir un llistat de millores de Catamots, 

per bé que la seva execució se supeditaria a la disponibilitat econòmica del moment. 

6 – CB advoca per a suprimir dels òrgans difusors de la FISC aquells grups o clubs inoperants. FG 

aposta per no tocar res, donada l’anòmala situació sociosanitària. Finalment es deixarà tot tal i 

com figura ara. Durant la temporada s’han creat tres nous grups de joc a Barcelona: 

6.1 Reina Violant (les Corts) 

6.2 Poble Nou (Sant Martí) 

6.3 Transformadors (Eixample) 

S’ha consolidat el grup de joc ubicat a l’Ateneu Barcelonès, tot i que donada la seva idiosincràsia 

no figurarà en el llistat de grups operatius. 

També s’està formant un grup a Cardedeu. 

7 – Es presenta una proposta de calendari per a temporada 2020-21. Atesa la situació 

excepcional que patim, es decideix que totes les activitats programades que s’hagin d’anul·lar, 

no es reprendran més endavant. La FISC i els seus clubs i grups vinculats sempre observaran amb 

fidelitat les directrius emanades de les autoritats sanitàries. 

20 setembre Campionat d’El Prat (ANUL·LAT, centre cívic tancat) 

10 octubre Campionat BCN amb PxL 

24 octubre Campionat d’Encamp (Andorra) 

14 novembre Itinerant del Maresme a Alella 

28 novembre Concurs popular a Sant Andreu (matí) 

19 desembre Torneig per la Marató TV3 

9 gener Duplicada oficial LH 

23 gener Campionat SACS 

6 febrer Campionat Canet de Mar 

20 febrer Torneig Carnestoltes  

març?? torneig del Casal d'Alella 

10 abril Duplicada oficial de BCN (bib. Sagrada Família?) 

12 juny Campionat L'Hospitalet 

3 juliol Duplicada oficial de La Lleialtat Santsenca 

 

Queda pendent d'aclarir el 1r campionat de Gràcia-Cassoles, la 2a Copa jove (a València)... Tot 

depèn de com vagin els confinaments. 
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8 – Scrabble Escolar. S’està a l’espera de poder integrar a Catamots el diccionari de català 

meridional validat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

El validador Leximots, amb les aplicacions informàtiques que s’estan creant, està gestionat i 

pagat per l’associació Scrabble Escolar. 

Actualització del diccionari. Cal treballar conjuntament amb l’associació Club Scrabble Escolar 

(per mitjà de la comissió lèxica) per a donar un cop de mà amb l’actualització del diccionari de 

cares a la nova temporada. Segurament es podrà incloure el DNV, ja s’està parlamentant amb 

els seus tècnics. Ja s’han inclòs a Leximots i Catamots les noves paraules del DIEC.  

9 – Les diferents comissions de treball resten aturades tot esperant que el context sanitari entri 

en vies de normalitat. 

10 – Per unanimitat, es proposa d’activar el Catamots, ara que ja s’ha testat en un cercle 

restringit. A partir del setembre s’organitzarà la lliga o campionat d’aquesta modalitat de joc, 

tot incorporant-hi les millores que siguin factibles. També s’acorda de participar a la fira 

“Associa’t”, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona. 

Essent les 20.00 del 25 de juliol de 2020, la presidenta aixeca aquesta sessió telemàtica, de la 

qual com a secretari n’aixeco aquesta acta. 

 

                  El secretari suplent                                                                     La presidenta 

                                           

                           (signatura)                                                                               (signatura) 

 


