
Acta de l’Assemblea Anual Ordinària de la FISC 2021

Data: 31/08/2021

Hora: 19-20.30 h

Lloc: format telemàtic

Assistents

Cristina Bassóns (presidenta)

Francesc Gallén (tresorer)

Armand Sanmamed (vocal)

David Roig (vocal)

Ricard Sendra (vocal)

Joan Pons (vocal)

Laia Rúbies (Casal d’Alella)

La resta de membres de la junta han excusat la seva assistència. En absentar-se la
secretària, Arola Conesa, la substitueix el vocal Joan Pons, en ser el vocal present
més jove.

Ordre del dia

1 - Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2 - Canvi de Junta Directiva.

3 - Estat de comptes.

4 - Memòria d'activitats de la temporada i afectació de la COVID-19.

5 - Calendari de la nova temporada.

6 - Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

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

http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2020/11/ACTA-ASSEMBLEA-2020.pdf
).

http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2020/11/ACTA-ASSEMBLEA-2020.pdf


2 – Cal canviar l’actual composició de la junta directiva. Es proposa: Armand
Sanmamed com a president, Francesc Gallén com a secretari i Cristina Bassóns
com a tresorera, deixant la resta de vocals i representants territorials com estaven.

Comissions de treball: resten aturades tot esperant que el context sanitari entri en
vies de normalitat.

Imma Ribes, del club de Celrà, demana donar-se de baixa, donat que no s’hi pot
dedicar.

Incorporem com a vocal a Laia Rúbies, del Casal d’Alella.

Proposta de Joan Pons de crear una comissió telemàtica i eliminar la comissió de
grups, que no s’ha movilitzat.

Encara tenim pendent de fer un canvi en els estatuts a fi d’oficialitzar el canvi de
seu.

3 – Cristina Bassóns informa que tenim un saldo de 852,70 € al banc i 95,98 € en
metàl·lic. També informa que ha hagut d’aportar, del seu patrimoni particular, la
suma de 1500 € per comprar jocs (i 150 € que no va poder recuperar de l’any
anterior). La manca d’activitats causada per la Covid-19 ha provocat que no s’hagin
percebut alguns ingressos amb què es comptava.

Caixa d’Enginyers ha pujat el manteniment del compte: de 36 € anuals ara pagarem
48 € anual. La resta de despeses bàsiques (web, La Lleialtat Santsenca i
l’assegurança) mantenen el preu.

Potser mirar la Caixa d’Arquitectes (Arquia).

Per primer cop, ens han concedit una subvenció de l’OSIC, de 2.126 €, però no es
cobrarà fins a final d’any, per això calia avançar diners. També hem rebut una
subvenció de l’ICUB (ajuntament de BCN) per valor de 150 € en conceptes de
campionat per la festa major de Gràcia, i ja ens han ingressat els diners.

En l’acta anterior, es va proposar apujar les quotes de clubs i grups però, al estar tot
aturat, alguns no han pogut aportar la quota demanada.

4 – La FISC no ha pogut dur a terme els seus campionats, tallers i activitats diverses
de la temporada 2020-2021, encara que s’han creat alternatives digitals, com les
dues Lligues del Catamots, diverses duplicades per whatsapp, jocs i informacions a
les xarxes socials… Aquesta temporada (setembre 2020 a agost 2021) hem tingut
404 participants, sense comptar les activitats de Scrabble Escolar.

Francesc Gallen xifra en 730 el nombre d’escolars que han participat en les
activitats de Scrabble Escolar, ja que sí s’han pogut fer alguns tallers presencials a
les aules i una Lliga virtual.

5 – Es presenta una proposta de calendari per a temporada 2021-22. 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.

setembre-desembre Algun campionat/duplicada per FM Gràcia (subv. ICUB)

12 setembre Festa Major Bellvitge (LH)

25-26 setembre Campionat oficial del Prat (presencial o virtual)

finals setembre La Mercè (virtual)

17 octubre Torneig itinerant de PxL a Casal d’Alella (matí)

novembre campionat de PxL a Barcelona (La Lleialtat)

27 novembre Festa Major de Sant Andreu de Palomar

11-12 desembre alguna activitat per La Marató

8 gener duplicada de L’H

29 gener campionat oficial del SACS

19 febrer campionat oficial de Canet (?)

5 març campionat oficial de Gràcia (?)

2 abril Torneig de Carnestoltes (potser a l’Ateneu?)

30 abril Duplicada a la Lleialtat / BCN

28 maig dia internacional del joc. Campionat especial?

11 juny campionat oficial de LH

Dates a tenir en compte: carnaval caurà en 27 de febrer de 2022. La setmana santa
serà de diumenge 10 d’abril a dilluns 18 d’abril. Pasqua granada: 6 de juny.

Tenim pendent parlar amb Òmnium d’Alt Maresme, volen fer fires i campionats amb
nosaltres.

També hi ha interès a Andorra per tornar a fer quelcom allà.

La 2a Copa Jove es volia fer a València ciutat, potser pel pont de l’Immaculada,
caldrà parlar amb el club de Castelló.

Pendents de parlar amb el grup de “No em canviïs la llengua”, per si fem noves
activitats conjuntes (les fèiem en dies laborables, normalment el darrer dijous de
mes).

Al Casal d’Alella es volen fer les trobades familiars de diumenge a la tarda només un
cop al trimestre (comencem en novembre) i fer una lliga virtual amb Catamots pels
alumnes de l’Institut d’Alella (això ho coordinaria Scrabble Escolar).



Per fer trobades a La Lleialtat Santsenca (un cop al mes, en principi el segon
dilluns), mirar si es pot canviar de sala (en lloc de la sala 11 de sempre, la que té
finestres a l’exterior, per millor ventilació per tema COVID).

SACS i Gràcia-Cassoles voldrien començar a fer trobades aviat, cal parlar amb els
centres.

El campionat de PxL de Barcelona ha de ser una cosa gran, cal parlar bé amb PxL
per veure com ho farem (grup expert/sense expèriencia de campionat).

3a lliga de Catamots ja per començar. Cal veure si, havent presencialitat, es manté
l’interès per la lliga virtual. Intentar que s’uneixi més gent de fora de Catalunya.
Començarem a anunciar-ho demà o passat. Com s’ha de fer alguna millora al
Catamots, cal que els informàtics ens avisin els dies que fan els retocs, per avisar
els jugadors.

6 – Scrabble Escolar. Per la pandèmia, l’inclusió del diccionari de català meridional
validat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua segueix aturat. El validador
Leximots, amb les aplicacions informàtiques que s’estan creant, està gestionat i
pagat per l’associació Scrabble Escolar (encara en tràmit).

Contactes a Berga, Terrassa… per fer noves activitats escolars.

ACORDS:

1 – S’aprova l’acta anterior.

2 – S’aprova la nova junta encapçalada per: Armand Sanmamed, Francesc Gallén i
Cristina Bassóns.

Es presentaran els documents adients a la Caixa d’Enginyers per donar permís de
gestió del compte a Armand Sanmamed, Francesc Gallén i Cristina Bassóns per als
dos anys de legislatura d’aquesta junta.

3 – S’accepta fer la nova comissió telemàtica i eliminar la de clubs.

4 – Arreglar els estatuts enguany.

5 – Armand mirarà com funciona la Caixa d’Arquitectes.

6 – Tema COVID: vigilar la ventilació, aforament, saber les normes dels centres on
anem, amb mascareta, sense menjar ni beure en aquella sala... Cal començar a fer
activitats presencials, ja estem tots vacunats.

7 – David Roig mirarà els propers dies per sala per campionat de Gràcia.

8 – Francesc Gallén mirarà els propers dies per sala per campionat de El Prat.

9 – Armand parlarà amb Alfons d’Andorra per veure si es pot fer res.



10 – Caldrà que el nou president es tregui el certificat digital per a fer els tràmits
digitals (avui dia és imprescindible).

11 – S’aprova l’estat de comptes.

12 – S’aprova el calendari per 2021-2022.

13 – El nou president es compromet a tornar a revitalitzar els clubs, comissions…
ara que està la pandèmia més controlada.

Essent les 20.40 h del 31 d’agost de 2021, la presidenta aixeca aquesta sessió
telemàtica, de la qual com a secretari n’aixeco aquesta acta.

El secretari suplent                                                                    La presidenta

(signatura)                                                                                  (signatura)


