
El Prat de Llobregat  
27-06-2012 
CC Sant Jordi Ribera Baixa  
 

Assemblea Anual de la FISC 
 
Reunits a la seu de la FISC el 27 de juny de 2012 en primera convocatòria a les 18,30 i 
en segona a les 19,00 hores, s’obra la sessió. 
 
Hi són presents: 
 
En representació del Club de Scrabble de Cerdanyola del Vallès: 
- Octavian Mocanu (President FISC), en qualitat de President Club Scrabble Cerdanyola 
- Nemesio Moreno (Tresorer FISC), en qualitat de Tresorer Club Scrabble Cerdanyola 
 
En representació del Club de Scrabble del Prat de Llobregat: 
- Francesc Gallèn (Secretari FISC), en qualitat de President Club Scrabble el Prat  
 
En representació del Club de Scrabble de Manresa: 
- Joan Montané 
 
Ordre del dia: 
 
1-Aprovació de l’acta anterior 
2-Estat de comptes  
3-Memòria d’activitats i col·laboracions 
4-Comissió lexicotècnica i reglaments per a la temporada 2012-2013 
5-Aprovació del Reglament d’ordre intern  
6-Calendari de la temporada 2012-2013 
7-Ingrés del CS Eivissa a la FISC 
8- Precs i preguntes 
 
 
 
1- Aprovació de l’acta anterior 
 
Es fa repàs i lectura de l’acta anterior. El representant de Manresa degudament acreditat, 
Joan Montané, diu no recordar la frase en el punt 1 de l’acta “en principi s’acorda crear 
una comissió lèxica”, ni en el punt 6 “en principi s’acorda crear una comissió tècnica”.  
 
La resta de participants discrepa. Després de fer constar aquests punts, l’acta de 
l’Assemblea de la FISC del 2011 queda aprovada.  
 
2- Estat de comptes 
 
El tresorer de la FISC, Nemesio Moreno, fa un repàs de l’estat de comptes de la FISC,  
presentant els moviments en el compte, i el saldo positiu de 165,50 €.  
 
L’estat de comptes queda aprovat per unanimitat.  
 



3- Memòria d’activitats i col·laboracions  
 
El president de la FISC, Octavian Mocanu, presenta l’activitat de la FISC durant la 
present temporada. 
  
Un cop expressada la intensa activitat de la temporada de la FISC, amb especial 
rellevància les col·laboracions amb el CNL de l’Hospitalet i la Plataforma per la 
Llengua de Sabadell, el representant del CS Manresa, Joan Montané, demana que, a rel 
del punt 7 de l’apartat B de la Memòria d’activitats, se li aclareixi de quina manera la 
FISC està implicada en l’activitat escolar de Scrabble. Se li explica que la FISC hi dóna 
suport, ja que a semblança d’altres Federacions, no només de Scrabble, considera que és 
una activitat cabdal per al futur de l’Scrabble, i almenys dos dels clubs membres ho 
pensen i actuen conseqüentment: el CS el Prat i el CS Cerdanyola, que hi esmercen 
molts esforços i temps, amb el suport de la FISC. En animar el CS Manresa a implicar-
s’hi activament, Joan Montané contesta que l’activitat escolar de Scrabble no es 
considera un punt important per a CS Manresa. 
 
A rel de la lectura de la Memòria d’activitats, i donat que CS Manresa no va organitzar 
cap activitat oficial durant la present temporada, el secretari de la FISC, Francesc 
Gallèn, comenta al representant del CS Manresa, Joan Montané, que d’aquesta manera 
el CS Manresa no hi col·labora  al sosteniment econòmic de la Federació, tal com diu 
l’article 6 dels Estatuts, pel que fa als deures dels membres, i que en el cas de la FISC es 
tradueix en organitzar almenys un campionat oficial com a club membre de la FISC. 
Joan Montané respon que considera que el CS Manresa ha complert els acords en no 
haver organitzat cap torneig oficial, malgrat l’aportació financera nul·la per part del CS 
Manresa. També explica que no han tingut prou voluntaris per a organitzar cap 
campionat oficial. Francesc Gallèn respon que per a això sempre pot comptar amb el 
suport de la Federació, és a dir de tots els seus membres, tant material com pel que fa als 
voluntaris, de la mateixa manera que actua per a ajudar a d’altres grups i entitats tot i no 
pertànyer a la FISC. 
 
Joan Montané proposa que per rescabalar aquest concepte, en fer el preceptiu torneig 
oficial anual, es plantejarà abonar 2€ per participant. 
 
4- Comissió lexicotècnica i reglaments per a la temporada 2012-2013 
 
S’explica l’origen del RASCCAT, la creació del qual ha respost en primer lloc a la 
necessitat de seguir tenint un rànquing al dia, un cop el BARRUF va deixar de ser 
actualitzat amb regularitat. D’altra banda és lògic que el manteniment no depengui de la 
voluntat de terceres persones alienes a la FISC. 
 
El representant del CS Manresa, Joan Montané, pregunta quins criteris regeix 
l’aplicació del RASCCAT, i comenta que segons ell qualsevol campionat amb 
qualsevol format i diccionari hauria de comptar-hi. 
 
A rel d’aquesta qüestió, cada representants expressa la seva opinió, no obstant la 
remarca feta per Octavian Mocanu que la decisió final la prendrà posteriorment la Junta 
a proposta de la recomanació de la Comissió lexicotècnica. 
 
Joan Montané: qualsevol diccionari, partides de dos amb rellotge; 



Francesc Gallèn: Criteris FISC; 
Nemesio Moreno i Octavian Mocanu: Criteris FISC.  
 
5- Aprovació del Reglament d’ordre intern  
 
Es presenta i aprova el Reglament d’ordre intern. 
 
6- Calendari de la temporada 2012-2013 
 
Es presenten les 8 competicions oficials dels clubs previstes per a la propera temporada, 
que són: 
 
    1 – 1r Campionat de Scrabble de Sant Miquel de Balansat – setembre 2012 
    2 – 8è Obert del Prat de Llobregat – octubre 2012 
    3 – 2n Campionat de Scrabble d'Eivissa – novembre 2012 
    4 – 2n Campionat de Scrabble de Sabadell – febrer 2013 
    5 – 4t Torneig Primavera de Cerdanyola del Vallès – Clàssic + Duplicat – març 2013 
    6 – 5è Mundial en Català – Eivissa – Clàssic + Duplicat – abril 2013 
    7 – 4t Campionat de Scrabble de Badalona – maig 2013 
    8 – 1r Obert de Castelló – juny-juliol 2013 
 
Hi destaca la proposta d’organitzar el 5è Campionat Mundial en català, organitzat per la 
FISC, a Eivissa, donat el moment difícil pel qual passa el català a ses Illes, tot 
reivindicant també a través de l’Scrabble l’ús del català. Es fa notar la gran il·lusió amb 
què els membres del CS Eivissa han acceptat la proposta. 
 
Tots els 4 representants a l’Assemblea hi expressen el vot favorable, acordant informar-
ne el coorganitzador del Mundial anterior, la UF, afegint-hi alhora el desig que hi 
col·laborés. 
 
7-Ingrés del CS Eivissa a la FISC 
 
S’aprova per unanimitat l’ingrés del Club de Scrabble d’Eivissa a la FISC, un club que 
durant el seu primer any de vida ha mostrat una dinàmica envejable. 
 
8- Precs i preguntes 
 
El representant de Manresa, Joan Montané, vol saber a qui pertany el DOCSEL.  
El secretari de la FISC, Francesc Gallèn, li contesta que el DOCSEL és propietat de 
Montserrat Esteve, i que s'ofereix per a ser consultat lliurement i gratuïta, de resultes 
d’un acord fet entre la Junta de la FISC i la propietària, revisable bianualment. 
 
Davant les diferents interpel·lacions, el representant del CS Manresa, Joan Montané, 
expressa la seva desconfiança i desacord envers els membres de l’actual Junta i la seva 
presa de decisions en determinats temes. 
 
Francesc Gallèn, secretari de la FISC, respon indicant-li que la tasca feta aquesta 
temporada per la Junta i les fites assolides s’han fet en l’interès de la FISC tal com 
queda recollit als Estatuts, a l’article 6, punts 1, 3 i 4: 
 



1-Comprometre’s amb les finalitats de la FISC i participar activament per assolir-les. 
3-Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.  
4-Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la FISC.  
 
El secretari n’expressa també la desconfiança en ell, no creient que la resta del CS 
Manresa sigui del mateix parer que el seu representant, en veure que Joan Montané no 
defensa els interessos de la FISC davant altres grups, mostra deslleialtat als principis i a 
l’esperit fundacional de la Federació, buscant per contra el lluïment personal per davant 
de l’interès comú. 
 
Tot i això, el secretari expressa el desig que el CS Manresa tingui en el proper any un 
paper destacat en el si de la FISC, tot esperant que a diferència de la present temporada 
participi activament en la vida de la FISC. 
 
A les 21.00 hores l’Assemblea es dóna per conclosa. 


