
Acta de l'Assemblea Anual Ordinària de la FISC 2022

Data: 21 de juliol de 2022
Hora: 18-21 h
Lloc: La Lleialtat Santsenca (C/ Olzinelles, 31, Barcelona).

Assistents
Armand Sanmamed (president)
Francesc Gallen (secretari)
Cristina Bassóns (tresorera)
David Roig (vocal)
Joan Pons (vocal)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Estat de comptes.
3. Memòria d'activitats i col·laboracions de la temporada.
4. Lliga virtual de Scrabble.
5. Calendari de la nova temporada.
6. Projecte de campionat de clubs
7. Scrabble Escolar.
8. Cens de jocs i com resoldre l'aturada de Mattel
9. Comissions.
10. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
El president 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:
https://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2021/09/06-Acta-Assemblea-FISC-31-agost-2
021.pdf).

2 – Estat de comptes.
La tresorera informa que actualment tenim 158,42 € al banc. Per no quedar en descobert,
s'han deixat a l'entitat 200 € al febrer i 700 € al maig. Estem pendents de rebre el pagament
d’un parell d’activitats.
Portem gastat en 2022, 2.121,54 €.
Teaming: tenim 342 € recaptats (des de 2019, encara no s'ha retirat res) i 13 teamers (2
nous enguany).
S'ha demanat una subvenció a l'OSIC per 3000 €.
Es parla del tema i tots estem d’acord que hauríem de ser autosuficients. Les subvencions
ens poden ajudar a créixer, però l’ideal seria arribar a un moment en què ens poguem
mantenir només amb els nostres recursos. Tenim les quotes dels clubs, el Teaming per a les
activitats que fem de franc per a diferents col·lectius socials i activitats que ens paguen.
Joan Pons considera que, quan un club fa un campionat (apart de la quota anual) podria
donar un euro per jugador a la FISC per tenir una mica més de recursos.



3 – 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. Només la FISC porta 217 actes, amb 2.282
participants (i encara queden activitats per fer al juliol i agost). Scrabble Escolar ha realitzat
579 actes, amb 5659 participants. Al final de temporada, tindrem unes 8.000 persones que
han participat a activitats nostres.
A principis de la propera temporada, es penjaran al web de la FISC les estadístiques
completes d’aquesta temporada per poder consultar-les, com és habitual.
Amb aquestes xifres veiem que fem moltes i variades activitats i, sobretot, arribem a gairebé
tots els Països Catalans.

4 – Lliga virtual de Scrabble
Proposta d’en Joan Pons, prèvia enquesta amb els participants de la 4a Lliga.
Falta una mica d’incentius, a la 1a i 2a Lliga (durant la pandèmia) no hi havia gaire més
opció que la versió virtual de tot, però ara la gent prefereix activitats socials. Dues lligues tan
seguides fatiguen els jugadors, sobretot els que participen lliga rere lliga.
Per desintensificar la lliga virtual, fer només una lliga per temporada, amb la mateixa
estructura.
Començar el 17 d’octubre (més temps per publicitar la lliga, tothom ja està més centrat) i
jugar fins al 16 de desembre (anada). Pausa de tres setmanes per Nadal. La tornada seria
del 9 de gener fins al 3 de març. En resum, 18 jornades i un màxim de 40 jugadors.
Al acabar a principis-mitjans de març (cal comptar promocions d’ascens i la 3a divisió, que
sovint té més participants), queda força temporada, encara.
Per això es poden fer activitats per col·lectius concrets de poca durada i amb limitació de
participants: com un minicampionat pels Casals catalans de tot el món, alumnes de
batxillerat…

5 – Calendari de la nova temporada 2022-2022
Es presenta una mostra del calendari per a la propera temporada 2022-2023 amb dates
confirmades i d’altres encara per a confirmar. Ens centrem en els campionats, que proposen
els diferents clubs:

● dissabte 17 de setembre: Obert del Prat.
● dissabte 8 o 15 d'octubre: proposar al club de Canet aquestes dues dates per fer el

seu campionat. Però com també és l’època del Torneig itinerant del Maresme (que
organitzem amb PxL), si veuen problemes per fer un campionat de tot un dia, aportar
premis… fer aquest torneig podria ser una bona opció per a ells.

● dissabte 29 d’octubre: estem pendents d’Alfons Codina d’Encamp, per si veu
possibilitats de fer quelcom a Andorra enguany.

● dissabte 26 de novembre: activitat de Festa Major de Sant Andreu de Palomar.
● dissabte 14 de gener: Duplicada de l’Hospitalet.
● divendres 27 de gener: 2a Copa Jove a València, a la seu d’Acció Cultural del País

Valencià.
● dissabte 28 de gener: Campionat de Sant Andreu de Palomar.
● Dissabte 4 de març: Campionat de Gràcia-Cassoles.
● Dissabte 10 de juny: Campionat de l’Hospitalet.

Queden força espais a l’agenda, però ja veurem què volen fer altres clubs (com el Casal
d’Alella, Vilanova…).



També tenim propostes per tancar amb Plataforma per la Llengua: el 1r Gran Campionat de
BCN troben que va anar molt bé, i es plantegen aquesta temporada fer-ne un altre, però en
algun altre lloc. Ja tornaríem a Barcelona a finals de 2023, però cal fer país i anar-nos
movent pel territori (tenim contactes a diferents ciutats importants que ens facilitarien un
local, tot és qüestió de parlar-ho).

6 – Projecte de campionat de clubs.
Proposta de Joan Pons: Campionat per Clubs presencial. Pot ser un bon revulsiu per fer
més caliu de grup. La idea és “fer visites” a les trobades d’un club a un altre per jugar les
partides que tinguin assignades. La seva idea inicial era un campionat amb vuit clubs
implicats, amb 4 jugadors (3 i un reserva). Però actualment hi ha pocs clubs que tinguin
tants jugadors amb aquest grau de compromís, i es pensa a fer quelcom més petit, amb
menys clubs implicats i menys jugadors, per veure com va i que la gent s’incentivi i es pugui
fer quelcom més ampli en un futur.

7 – Scrabble Escolar.
Estan sorgint molts projectes per a Scrabble Escolar de cara a la propera temporada. Com
en Francesc no ho podrà fer sol, ha estat trobant voluntaris dels diferents clubs de la FISC
perquè l’ajudin. Tot ajuda per fer arribar l’scrabble en català a més gent i a localitats
diferents.

8 – Cens de jocs i com resoldre l'aturada de Mattel
Per als clubs i grups de joc de la FISC, no és un problema aquesta aturada de Mattel,
perquè tenim força jocs per a fer tallers, trobades i campionats. Esperem que l’aturada
només sigui temporal, però per si de cas, estem contactant amb entitats i empreses que
puguin donar una solució global al problema.

9 – Comissions.
Comissió lèxica: 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.

10 – Precs i preguntes.
No n’hi ha.

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 Armand Sanmamed, Francesc Gallen i Cristina Bassóns.

3. Com aviat vindran activitats gratuïtes i socials per festes majors de Gràcia i Sants,
s’acorda retirar part dels diners del Teaming.

4. S’està d’acord en que els clubs aportin a la FISC un euro per jugador dels seus
campionats (de pagament, no les activitats de franc).



5. S’aprova fer una sola lliga virtual per temporada, tal com s’ha explicat.

6. La idea de fer quelcom virtual a partir de març per a col·lectius concrets agrada,
caldrà anar perfilant la idea.

7. S’accepta el calendari provisional per a la temporada 2022-2023. S’anirà ampliant i
polint a mida que ens responguin dels clubs i entitats vinculades.

8. La proposta del campionat per clubs agrada a tothom, però caldrà mirar d’adaptar-la
a les possibilitats actuals.

9. Per a la nova temporada, cal afegir les paraules noves del DIEC i algunes més que
hem localitzat del GDLC.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

El secretari                                                                            Vist i plau
El president

(signatura)                                                                                        (signatura)


