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ASSEMBLEA ANUAL de la FISC 
 
Reunits a la seu social de la FISC, el 16 de juliol de 2013, en primera convocatòria a les 18,30, i en segona a les 
19 hores. 
 
Estan presents: 
 
En representació del Club de Scrabble de Cerdanyola del Vallès: 
- Octavian Mocanu (president de la FISC), president del CS de Cerdanyola, 
- Nemesio Moreno (tresorer de la FISC), tresorer del CS de Cerdanyola. 
 
En representació del Club de Scrabble del Prat de Llobregat: 
- Francesc Gallèn (secretari de la FISC), president del CS del Prat. 
 
En representació del Club de Scrabble de l’Hospitalet de Llobregat – l’Hescarràs: 
- Gloria Garrido, vicepresidenta del CS l’Hescarràs, 
- Cristina Bassóns, secretària del CS l’Hescarràs, 
- Sayaka Kamikariya, sòcia del CS l’Hescarràs. 
 
N’excusen l’absència els representants de la resta dels clubs. 
 
Ordre del dia  
 
1- Renovació de la Junta Directiva; 
2- Aprovació de l’acta anterior (disponible a http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2012/11/ACTA-
ASSEMBLEA-FISC-2012.pdf); 
3- Estat de comptes; 
4- Memòria d’activitats i col·laboracions; 
5- Aspectes reglamentaris; 
6- Calendari de la nova temporada; 
7- Ingrés dels nous clubs: CS de Sabadell, CS de l'Hospitalet de Llobregat l'Hescarràs, CS de Canet de Mar, CS 
Amics del Gornal de l'Hospitalet de Llobregat, CS d'Altafulla, CS de Porreres, i baixa del CS de Manresa; 
 8- Assegurança de responsabilitat civil de la FISC; 
 9- Precs i preguntes. 
 



 
 
1- Renovació de la Junta Directiva  
Es ratifica la continuïtat de la junta actual, en no haver-hi cap candidatura alternativa, i amb l'aprovació dels 
clubs assistents a la reunió amb dret a vot. 
 
2- Aprovació de l’acta anterior 
Es repassa l’acta anterior, de l’Assemblea de la FISC del 2012, llegint-ne tots els punts. L’acta queda aprovada 
per unanimitat. 
 
El President de la FISC, Octavian Mocanu, fa un repàs de les activitats dutes a terme, complint àmpliament 
amb els objectius i la filosofia de la FISC.  

 
El CS d’Eivissa és l’ànima de les activitats a les Balears, amb un nombre molt alt de campionats, i amb una 

activitat escolar considerable, que ha redundat en el segon lloc a la 4a edició del Campionat Escolar de 
Scrabble en Català.  

El CS de Sabadell ha registrat una participació rècord a la segona edició del propi campionat, i també un 
gran èxit a les fases prèvies escolars locals, amb 13 escoles i 800 alumnes, dels quals 100 es van classificar per 
a la final de la ciutat, amb una important presència de les autoritats.  

El CS l'Hescarràs de l'Hospitalet de Llobregat, en el seu primer any d'activitat, ha irromput amb gran força, 
amb col·laboracions amb el CNL de l'Hospitalet de Llobregat, la Biblioteca Central Tecla Sala, i participacions 
en diferents activitats de la ciutat i a les escoles, fent un bon paper a la 4a edició del Campionat Escolar de 
Scrabble en Català. 

El CS del Prat de Llobregat, el més veterà del circuit de Scrabble en català, s’ha mantingut fidel a la seva 
filosofia, posant en pràctica l’experiència adquirida en l’organització dels esdeveniments escrablístics: tallers, 
concursos i activitats de divulgació. 

El CS de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit mantenir un excel·lent nivell competitiu, assolint trofeus i 
pòdiums a la majoria dels campionats. 

El CS Canet de Mar ha donat les primeres passes, plantejant un primer esdeveniment de divulgació al 
Maresme. 

El CS de Porreres ha posat a punt el 1r torneig de Scrabble a les terres mallorquines.  
El CS d’Altafulla està valorant un primer campionat local i plantejant actuacions escolars. 
El CS Amics del Gornal de l’Hospitalet de Llobregat ha dut a terme diferents actuacions de caire social, 

sobretot al carrer. 
 

Tots els èxits han estat obtinguts gràcies a la col·laboració de tots els socis i les sòcies que creuen en la il·lusió 
i en els valors que mirem de promoure a través de la Federació. 
 
La junta actual es compromet a seguir treballant amb humilitat i perseverança per a fer créixer el moviment 
federatiu, amb consens i diàleg, i rebutjant tota imposició. L’esperit associatiu crea la unitat, amb el respecte de 
la idiosincràsia de cada club, el que assegura la força en l’acció i la representativitat, amb l’objectiu d’impulsar 
la nostra llengua d'una manera lúdica i divertida, amb l’Scrabble com a instrument idoni de cohesió social. 
 
D’altra banda, la FISC continuarà actuant per a arribar a acords amb els organismes oficials i particulars, per al 
benefici dels clubs membres i, en definitiva, per al desenvolupament del joc de Scrabble en català, per a adults i 
escolars, en l’àmbit nacional i internacional. 



 
La Federació seguirà essent la resultant de les voluntats dels seus membres, mitjançant els òrgans d'expressió 
reconeguts pels seus estatuts. 
 
3- Estat de comptes  
Nemesio Moreno, tresorer de la FISC, repassa l’estat de comptes de la Federació, presentant-ne els moviments, 
amb un saldo positiu de 183,54€. 
 
S'explica l'entrada de 300€ de l'Ajuntament de Mataró, procedents de l’organització del 4t Campionat Mundial 
de Scrabble en Català 2011, i la seva posterior sortida, per a Ernest Teniente, component de la UF (Unió 
Faristolaire), que li van ser lliurats i justificats mitjançant un rebut que va estendre a la FISC. La FISC va 
accedir a mitjançar el tràmit, ja que la UF no és una entitat amb personalitat jurídica. 
 
També es va abonar el cost dels bitllets d’avió per a Màrius Serra, qui havia de impartir una conferència en el 
marc del V Mundial de Scrabble d’Eivissa, conferència que al final no va tenir lloc. El càrrec, que no es va 
poder recuperar, suma 153,48€. 
 
Es fa esment igualment del patrocini de Scrabble Escolar i de Catamots als diferents esdeveniments organitzats 
per la FISC. 
 
4- Memòria d’activitats i col·laboracions  
Francesc Gallèn, secretari de la FISC, i Octavian Mocanu, president de la FISC, presenten l’activitat de la 
Federació durant la present temporada. 
 
Les activitats de la temporada en curs han crescut numèricament de manera significativa, sumant 55 actuacions 
de divulgació, 28 campionats, 8 d'ells oficials en el circuit de la Federació. Es reitera el suport a l'activitat de 
Scrabble Escolar, que ha batut un nou rècord, amb la participació de més de 2000 alumnes de 33 centres 
escolars i 7 localitats dels Països Catalans, esdevenint una de les activitats més importants dels últims anys.  
 
A part, hi ha hagut nombroses col·laboracions amb els CNL de Catalunya i la Plataforma per la Llengua, així 
com amb diferents biblioteques, ajuntaments, centres cívics, Òmniums Culturals i organismes locals. 
 
La taula i els gràfics d’avall en presenten un resum: 
 
 
 

TEMPORADA ACTES TOTAL 
ACTES PARTICIPANTS HOME DONA NEN 

0-12 
XIC 

13-16 
JOVE 
17-34 

ADULT 
35-64 

GRAN 
65-99 

2012-2013 

TORNEIGS 
OFICIALS 7 159 84 75 0 4 45 90 20 

TORNEIGS 
NO 

OFICIALS 
38 967 492 469 93 59 378 360 71 

ESCOLES 46 2045 955 1090 1536 509    
           
  91 3171 1531 1634 1629 572 423 450 91 

  
TOTAL 
ACTES 

TOTAL 
ASSISTENTS 

TOTAL 
HOME 

TOTAL 
DONA 

TOTAL 
NEN 
0-12 

TOTAL 
XIC 

13-16 

TOTAL 
JOVE 
17-34 

TOTAL 
ADULT 
35-64 

TOTAL 
GRAN 
65-99 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Aspectes reglamentaris  
Es comenten diversos aspectes com ara l’aclariment sobre el moviment de les fitxes un cop posades al tauler, 
una o dues en sentit horitzontal o vertical. 
 
Es parla de la incorporació de les noves paraules afegides al DIEC-2, acció que, per coherència, es decideix fer 
un cop finalitzi la temporada oficial. 
 
També s'aprova incorporar els vocables del TermCat, per a ampliar els lèxics específics, seguint la filosofia de 
la Federació, d’ampliar al màxim el ventall de termes admesos en el joc. 
 
El CS l`Hescarràs de l’Hospitalet de Llobregat, mitjançant la vicepresidenta Gloria Garrido, subratlla la 
importància de la LOPD. Es designa amb aquest fi una comissió de treball supervisada per la Junta i 
coordinada per la Gloria Garrido. 
 
6- Calendari de la nova temporada  
Es defineix el calendari per a la propera temporada 2013-2014. Cada club membre tindrà una data per a fer el 
propi campionat oficial. Es determinen els períodes i, en els casos més pròxims, les dates exactes, de tal manera 
que se n’eviti la coincidència, deixant, sempre que sigui possible, un mínim de dues setmanes entre dues 
competicions oficials successives. 
 
Calendari dels campionats oficials (amb possibles canvis i incorporacions) 
 
1. 28 de setembre de 2013, 9è Obert en Català, del Prat de Llobregat (Festa Major) 
2. 16 de novembre de 2013, 3r Campionat de Scrabble en Català, d’Eivissa  
3. febrer de 2014, 3r Campionat de Scrabble en Català, de Sabadell  



4. març de 2014, 4t Torneig de Scrabble “Primavera”, de Cerdanyola del Vallès 
5. abril de 2014, 1r Campionat de Scrabble en Català, de Premià de Mar 
6. 10 de maig de 2014, 4t Campionat de Scrabble en Català, de Badalona 
7. juny de 2014, 2n Campionat de Scrabble en Català, de l’Hospitalet de Llobregat 
8. agost de 2014, 2n Campionat de Scrabble de Porreres (Mallorca) 
 
Tornejos amistosos (la majoria es decidirà durant la temporada) 
 
1. 8 de setembre de 2013, 3r Concurs de Sabadell (Plataforma per la Llengua) 
2. 5 d’octubre de 2013, 2n Torneig en Català, de Sant Miquel de Balansat (Eivissa) 
3. 9 de novembre de 2013, 1r Concurs de Scrabble en Català del Maresme (Canet de Mar)  
4. 30 de novembre de 2013, Festa de la Joguina (Barcelona - Plataforma per la Llengua) 
5. novembre-desembre de 2013, Concurs principiants Mataró (CNL-Canet-Maresme) 
6. 15 de març de 2014, Torneig per Sant Josep (Eivissa) 
7. 19 d’abril de 2014, 1r Campionat de Scrabble en Català, de Canet de Mar (per Sant Jordi) 
8. 7 de juny de 2014, 3r Concurs de Scrabble en Català del CNL de l’Hospitalet de Llobregat 
9. 21 de juny, 2n Torneig de Sant Joan (Eivissa) 
10. 3 d’agost de 2014, 2n Torneig de Formentera 
 
 
7- Ingrés dels nous clubs  
Donem la benvinguda als nous clubs que esdevenen membres de la FISC. És un moment de celebració, ja que 
no menys de 6 nous clubs d’arreu dels Països Catalans (Catalunya i les Balears) s’uneixen a la Federació i als 
seus valors d’obertura i promoció del joc de Scrabble, i a través seu, de la llengua i la cultura catalanes. Es 
repassen els drets i deures que els estatuts de la Federació suposen als clubs membres. 
 
 
Els nous clubs membres són: 
  
- CS de Sabadell 
- CS de l'Hospitalet de Llobregat, l'Hescarràs 
- CS Canet de Mar 
- CS d'Altafulla 
- CS de Porreres 
- CS Amics del Gornal de l'Hospitalet de Llobregat 
 
S’esmenta que es va enviar una invitació al CS Queimada, donat que els seus membres participen en gran 
nombre en el circuit oficial i en els esdeveniments amistosos de la FISC, i que se n’ha rebut una resposta per 
correu electrònic, mitjançant Anna Perales, secretària del CS Queimada, en què se’ns hi donaven les gràcies. 
 
Baixa del CS de Manresa. La junta actual del CS de Manresa, formada per Joan Montané, president, Eric 
Olmedo, secretari, i Muntsa Clotet, tresorera, mitjançant correu certificat, han notificat la baixa de la FISC, 
al·legant no ser ateses, segons el seus criteris, les pròpies demandes (exposades en una carta oberta al web del 
CS de Manresa), sense haver mostrat cap voluntat de negociació. 
 
 
 



8- Assegurança de responsabilitat civil de la FISC 
Es contracta una assegurança de responsabilitat civil, per a les activitats realitzades a través de la FISC dels 
clubs membres. 
 
9- Precs i preguntes 
El CS l’Hescarràs de l'Hospitalet de Llobregat esmenta la importància de l’aspecte tècnic de la comunicació 
entre els clubs membres. En aquest sentit, la Junta de la FISC ajuda tots els membres, no només en el muntatge, 
logística i materials, per a organitzar esdeveniments, sinó també en la part tècnica i de comunicació, mitjançant 
les noves tecnologies, amb programes personalitzats. 
 
Durant aquesta temporada es posarà especial èmfasi en l’activitat al Maresme, on Arola Conesa, membre del 
CS Canet de Mar, serà una de les persones de contacte per a la promoció de les diverses actuacions. 
 
La sessió s’aixeca a les 9 hores del vespre. 


