
Acta de l'Assemblea Anual Ordinària de la FISC 2018 
  
Data: 16/06/2018 
Hora: 11 - 13.30 h 
Lloc: planta baixa de La Masoveria de Vil·la Flora de Canet de Mar (Riera Gavarra s/n). 
  
Assistents 
Cristina Bassóns (presidenta) 
Rosabel Madrid (tresorera) 
Francesc Gallén (vocal) 
Armand Sanmamed (vocal) 
Jordi Pujol (vocal) 
Toni Bellatriu (president del CS Canet de Mar) 
N’excusa l’absència la secretària, Arola Conesa. Es substituïda pel vocal Armand 
Sanmamed, al ser el vocal present més jove. 
  
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior. 
2. Estat de comptes.  
3. Canvis fets aquesta temporada. 
4. Memòria d'activitats i col·laboracions de la temporada.  
5. Altes i baixes.  
6. Calendari de la nova temporada. 
7. Scrabble Escolar.  
8. Comissions 
9. Precs i preguntes.  
 
Desenvolupament de la sessió 
La presidenta obre la sessió i demana al secretari que llegeixi l'acta de la sessió anterior. 
 
1 – Aprovació de l’acta anterior. 
 
Es fa lectura de l’acta anterior (disponible a: 
http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2017/07/ActaassembleaFISC2017.pdf) i 
s’aprova per unanimitat. 
  
2 – Estat de comptes. 
 
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 €. Costa 

224,99 € l’any i es paga en dos semestres. El primer ha estat pagat per Francesc Gallen 

(112,52), ja que no hi havia prou crèdit a l’entitat. 

http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2017/07/ActaassembleaFISC2017.pdf
http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2017/07/ActaassembleaFISC2017.pdf


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 Gallen & Esteve S.L 

Per a qualsevol informació: fgallen@segurosbilbao.com 

 

S’ha obert un compte a la Caixa d’Enginyers.  

 
S’ha demanat una subvenció de 300 € (en relació als nostres ingressos, no es podia 
demanar més) a la Generalitat, estem pendents que ens diguin si ens la concedeixen. 
La FISC ha renovat els tràmits per estar dins del cens del foment del català. 
 
Han pagat la quota anual establerta recentment (12 €) els clubs de Castelló Comarques, 
Canet de Mar, Casal d’Alella, L’Hospitalet de Llobregat i Scrabble Escolar. 
A la tardor hi hauran els campionats de El Prat i Eivissa. Aquest any no s’han pogut dur a 
terme els campionats de Celrà, Premià de Mar i SACS, per la qual cosa encara no han 
tingut ocasió de pagar la quota. 
 
Les despeses fixes de la FISC són: web (50 €/any), responsabilitat civil (224,99 €/any), banc 
(40 €). 
 
Tenim un saldo total de 10,98 €.  
 
Per a tenir més fons, es proposen varies coses. Per una banda (i de cara a un futur, quan hi 
hagin més jugadors regulars), demanar una petita quota a cada jugador per a estar federat, 
com es fa a d’altres entitats. 
 
També es parla de tenir a la web una petició de donatius (com a la viquipèdia), per si algú 
vol col·laborar amb nosaltres en la nostra tasca envers el català.  
 
Si poguéssim rebre donatius, seria interessant passar a ser una entitat d’interès públic, ja 
que així els nostres donants (col·laboradors) podrien desgravar-se una part del donatiu al fer 
la declaració de la renda. 
 
També podríem cercar “amics” o “embaixadors” que, si bé no donarien diners, podrien 
parlar de nosaltres a entitats, AMPAs on estiguin... 
 
3 – Canvis fets aquesta temporada. 
 
Aprovació dels canvis interns que s’han estat parlant aquests mesos (club/grup de joc, ROI). 
 
  
4 – Memòria d’activitats i col·laboracions. 
  
Es mostren les estadístiques de les activitats realitzades amb la FISC i SCRABBLE 
ESCOLAR realitzant al llarg de la temporada més de 400 actes i amb participació de més de 
7.000 persones (que podrien arribar a 8.000 abans d’acabar la temporada a l’agost). 

mailto:fgallen@segurosbilbao.com


  
A principis de temporada es penjaran al web de la FISC les estadístiques completes 
d’aquesta temporada per poder consultar-les, com és habitual. 
 
 
5 – Altes i Baixes 
  
Durant la temporada s’han donat d’alta a la FISC els clubs del SACS i el Casal d’Alella.  
 
  
6 – Calendari de la nova temporada 2018-2019 
  
Cristina Bassóns ens presenta una mostra del calendari per a la propera temporada 
2018-2019 amb dates confirmades i d’altres encara per a confirmar. Ens centrem en els 
campionats: 
 

16 setembre Campionat d’El Prat 

29 setembre Duplicada oficial de Barcelona 

6 octubre Campionat d’Eivissa 

27 octubre Campionat a Torquay 

17 novembre Itinerant del Maresme a Calella 

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

1 desembre Concurs popular a Sant Andreu 

12 gener Duplicada oficial LH 

15 febrer Prèvia escolar Castelló 

21-22 febrer Prèvia escolar Elx 

1 març Prèvia escolar Altafulla 

8 març Prèvia escolar Sabadell 

10 març Torneig Carnestoltes Vilanova 

15 març Prèvia escolar Castelldefels 

22 març Prèvia escolar LH 

30 març Campionat Canet de Mar 

5 abril Prèvia escolar El Prat 

27 abril Final escolar Prat (EP) 



4 maig Final escolar Altafulla (1-2 ESO) 

11 maig Final escolar Barcelona (3-4 ESO) 

25 maig Duplicada oficial? (no pot ser a Canet, potser a algun altre lloc) 

15 juny Campionat LH 

6 juliol Campionat Celrà 

 
diumenge 3 febrer: carnaval 
dissabte 13 abril a dilluns 22 abril: setmana santa 
 
  
7 – Scrabble Escolar. 
  
Leximots. 
S’ha fet la web del LEXIMOTS (www.app.leximots.cat), per a facilitar l’ús per a tothom 
(també per usuaris d’Apple). 
S’està pendent d’una millora a l’APP. 
El validador LEXIMOTS, amb totes aquestes aplicacions informàtiques, està gestionat i 
pagat per l’Associació Club Scrabble Escolar. 

 
Actualització de diccionari.  
Cal treballar conjuntament amb l’Associació Club Scrabble Escolar per a donar un cop de 
mà amb l’actualització del diccionari de cara a la nova temporada, retocant alguns errors i 
repassant el GDLC, que sembla que ha afegit alguna paraula nova. 
 
 
  8 – Comissions. 
  
Comissió de Relacions Institucionals 
L’Armand Sanmamed ens informa de les seves gestions per a cercar un domicili per a la 
FISC.  
 
Comissions 
Cal parlar per a revalorar les comissions existents (algunes semblen que no són 
necessàries). 
 
 
Acords: 
 

1. S'aprova l'acta de la sessió anterior. 
2. Es renova el permís de gestió del compte corrent a la Caixa d’Enginyers a nom de la 

FISC per a Cristina Bassóns, Arola Conesa i Rosabel Madrid, i s’amplia a Francesc 
Gallen. 

http://www.app.leximots.cat/


3. La Rosabel preguntarà a la Caixa d’Enginyers si demanar petites aportacions 
econòmiques als “col·laboradors” i/o “amics” al compte de l’entitat ens suposaria una 
despesa extra (comissió). 

4. S’aprova la diferència entre club i grup de joc, amb els drets i obligacions que en 
deriven. 

5. També s’aproven els canvis proposats al ROI. 
6. S’accepta el calendari provisional per a la temporada 2018-2019. 
7. S’acorda a l’assemblea el canvi de domiciliació a Barcelona, per estar més cèntrics. 

Serà al Carrer de Fernández Duró, 22, 08014 Barcelona. 
8. Es decideix inscriure la FISC com a soci de ple dret a l’Associació Coordinadora 

d’Entitats per la Lleialtat Santsenca. 
  
 La presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretari suplent estenc aquesta acta. 
 
 
 
El secretari suplent                                                                           Vist i plau 
                                                                                                       La presidenta 
 
 
 
 
(signatura)                                                                                        (signatura) 


