
Assemblea 
 
02/07/11 - Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, el Prat de Llobregat 
10.00-14.00 
 
Participants: 
- Francesc Gallèn, Francesc Gelabert i Manuel Granados (Cosmecultura-CS El Prat) 
- Joan Montané (CS Manresa) 
- Octavian Mocanu (CS Cerdanyola del Vallès) 
 
Temes de l'ordre del dia tractats: 
 
1. Votació del diccionari oficial 
 
Amb dos vots a favor del DOSC (sense els vocabularis dialectals) + DIEC2 del CS El 
Prat i CS Cerdanyola i un a favor del DIEC2 del CS Manresa, el diccionari oficial de la 
propera temporada serà el DOSC (sense els vocabularis dialectals) + DIEC2. 
 
En principi s’acorda crear una comissió lèxica que podria incloure també persones no 
membres FISC a fi de redactar el diccionari oficial segons el format paradigmàtic del 
DOSC. 
 
2. Votació de la modalitat de canviar fitxes (subratllat en el reglament de joc) 
 
Amb dos vots a favor de no canviar fitxes, si en queden menys de 7 a la bossa, del CS 
El Prat i CS Manresa i una abstenció del CS Cerdanyola, el reglament de joc oficial 
estipularà que no es poden canviar fitxes, si a la bossa en queden menys de 7. 
 
3. Votació dels reglaments oficials (de joc i tornejos oficials) 
 
S’aproven per unanimitat. Es penjaran a la plana de la FISC. Joan Montané demana una 
setmana per a repassar-ne la correctesa ortogràfica i gramatical. 
 
4. Votació de l'acceptació com a club membre de la FISC del Club Queimada 
 
Es passa al punt següent, davant la comunicació de la retirada provisional de la seva 
candidatura.  
 
5. Elecció de la nova junta 
 
S’agraeix la tasca realitzada per la junta sortint. Tot seguit es passa a l’elecció de la 
nova junta. 
 
Es presenten els candidats següents per als càrrecs de President, Secretari i Tresorer: 
 
President:  Octavian Mocanu (CS Cerdanyola) 
Secretari: Francesc Gallèn (CS El Prat) 
Tresorer: Nemesio Moreno (CS Cerdanyola) 
 
que són votats per unanimitat, i que formaran la nova Junta de la FISC.  



 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
- En principi s’acorda crear una comissió tècnica pel que fa als temes reglamentaris. 
 
- S’ha de redactar i publicar el document que descrigui les condicions d’alta com a 
membre de la FISC, incloent-hi la taxa inicial dels 40 €. 
 
- Manuel Granados presenta l’estat de comptes: 
 
Al Banc de Sabadell: 
 
200 € - 52 € que pertanyen a la FISC (taxa d’1 € / participant en el 4t Mundial de 

Mataró) + 148 € que pertanyen a la UF; 
 
A Manresa: 
 
38 € (taxa d’1 € / participant en el 3r Campionat dels Països Catalans) 
 
Al Prat: 
 
55 € (taxa d’1 € / participant en el 6è Obert del Prat i el 1r Campionat de Badalona) 
 
A Cerdanyola: 
 
22 € (taxa d’1 € / participant en el 2n torneig Primavera) 
 
sumant 167 € de la FISC i 148 € que es transferiran a la UF. 
 
Joan Montané avisa que deixarà d’encarregar-se de la plana de la FISC i passarà tota la 
informació d’administració a Francesc Gelabert i Octavian Mocanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


