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Presentació del document
Com cada any, en el primer semestre, la Fundació Enllaç celebre la reunió
anual del seu patronat. En la reunió d’enguany el president de la Fundació,
Joan-Andreu Bajet, va iniciar la trobada amb la lectura d’una carta adreçada
a patrones i patrons. En l’escrit, Bajet, feia esment a l’esperit fundacional de
la Fundació i al significat social de l’entitat.
La Carta del president de la Fundació Enllaç als membres del patronat (2019)
és una reflexió sobre el paper de la Fundació dintre de moviment LGBTI
i de la societat en general, el pròleg per a l’actualització del full de ruta d’
una entitat amb deu anys de servei a la comunitat.. . .

El president de la Fundaicó Enllaç, Joan-Andreu Bajet.

Benvolguts amics i amigues de la Fundació Enllaç, Com cada any avui celebrem pel bon govern d’aquesta casa la preceptiva reunió anual del Patronat.
Ens reunim, entre altres motius ja especificats en l’ordre del dia, per seguir
recordant i per tant no oblidar el sentit del fet fundacional que no és altre que el
de posar a l’abast dels mateixos patrons i patrones, de les persones LGTBI en
general, dels amics, amigues i familiars, una plataforma de mútua cooperació
en forma de Fundació que estigui per ajudar-nos; que quan ho demanem ens
proveeixi de bons serveis, en faci si calgués, un seguiment continuat dels mateixos i, en fi, que representi de manera lleial els nostres interessos davant dels
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proveı̈dors quan no siguem prou capaços de defensar-nos.
També som aquı́ per a recordar-nos que hem de seguir fent una tasca polı́tica,
donant estatut d’existència i denunciant la realitat de les persones LGTBI grans
o amb dependències i fer-ho des de la coherència dels valors propis d’aquesta
casa. Però som aquı́, sobretot, per rellançar entre nosaltres la motivació per
seguir treballant per la causa que representa la nostra Fundació.
La millor propaganda que li podem fer a la Fundació és que aquesta sigui
útil per a respondre les necessitats dels mateixos patrons i patrones. Defugim
posicions paternalistes que sempre creen malfiança: si els patrons i patrones
utilitzem la Fundació quan la necessitem, aleshores farem creı̈ble que aquesta
també pot ser de veritat útil a terceres persones.
No volem ni podem substituir els recursos de l’estat del benestar, però sı́
que podem ser decisius perquè aquelles persones LGTBI que estan soles se
sentin acompanyades, més segures i d’alguna manera millor representades i
protegides davant els seus propis proveı̈dors de serveis com esmentava abans, i
en la seva circulació social.
L’enllaç social que propicia la Fundació a través de les seves activitats, més
enllà del valor cultural i informatiu d’aquestes, ajuda a crear vincles socials
i institucionals amb efectes protectors; les activitats de la Fundació pretenen
d’una manera intencionada propiciar la intervenció directa o indirecta de la
nostra treballadora social quan es fa evident una situació de necessitat entre
les persones presents a l’activitat o envers aquelles a qui trobem a faltar. La
Fundació pretén d’aquesta manera pal·liar els riscs que hom té de ser precari i
estar alhora sol o mal acompanyat. La solidaritat que no s’obtingui d’un nucli
familiar intergeneracional per incapaç o inexistent -els de la nostra generació
tampoc no el vàrem poder crear-, es pot rebre de la mateixa Fundació Enllaç.
Tot i el baix nombre de demandes que rebem, hem de ressaltar a tall d’exemple dos casos que atenem que podrı́em anomenar d’extrema necessitat: una
persona transgènere sola i mal acompanyada, amb malaltia mental, que per
abandonament de l’administració pública patia des de feia molt temps una
situació fı́sica i psı́quicament degradant; i un altre usuari precari i sol, que no
rep atenció adient del seu CAP - metge i treballador social-, ni resposta adient
del sistema de salut i social, quan manifesta la seva voluntat de suı̈cidar-se per
no poder seguir suportant el dolor fı́sic i psı́quic que li produeix la malaltia. En
el primer cas, amb la cooperació imprescindible del territori, s’ha aconseguit un
ingrés residencial, en el segon encara hi estem treballant però tot apunta que
s’haurà d’intervenir polı́ticament.
El Patronat s’ha de plantejar i ocupar de manera responsable de resoldre la
qüestió del relleu del seu president, fer-ho sense presses però en un termini de
temps raonable que eviti una acomodada dilació, doncs serà un indicador de la
salut de la nostra institució i del seu president o presidenta que aquest relleu es
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contempli com un procés positiu, àgil i regular.
Vull esmentar en primer lloc el bon treball de l’Alejandro San Rafael - d’aquı́
que avui el proposem com a patró – pel seu compromı́s sòlid envers la Fundació
i el Moviment LGTBI, la seva intel·ligència, dedicació i capacitat de treball en
equip. El nostre reconeixement a Ricardo de la Rosa per la seva tasca de secretari
i advocat, i al nostre tresorer Alfred Roig.
Vull valorar l’actitud de servei i de superació, i d’empatia amb el comitè de
direcció i els usuaris i usuàries, de la nostra treballadora social Paula Rodrı́guez.
De la necessitat n’hem fet virtut doncs per les nostres limitacions a l’hora de
desplegar el pla de treball, el comitè de direcció ha delegat tasques en alguns
membres del patronat i altres a l’equip de voluntariat que ja són part imprescindible del present i futur d’Enllaç. Valorem moltı́ssim, en aquest sentit, la
dedicació responsable de Paulina Blanco, Josep Maria Mesquida, Joan Sebastià
Martı́, Lluı́s Rambla, Pere Viñeta, Mati Albarracı́n, Josep Farreró, Enric Cabré,
Joan Casas, Arseniy Maximov, Jaume Piqué, Jordi Pinós, Jordi Capell, Tabare
Moreyra, Carles Fernàndez, Carme Hortalà, Robert McNicol, Rosa Raventós,
Màrius Cabré, Genı́s Celdrán, Joan Pelàez, Sergi Bernabeu, Gloria Gómez, Nidia
Milán, Anselm Rojas, Ramón Solé, Jorge Challenzquer, Joan Prou, Anton Valero
i Anna Vilajosana per les distintes tasques de representació, suport i voluntariat
que han dut a terme. El nostre agraı̈ment a Dani Gabarró i a Tero Geis que en
absència però confiant amb nosaltres s’han deixat figurar com a membres del
Comitè de Direcció per enfortir-lo. També la bona feina feta pel nostre gestor
Pep Pagès.
Agraı̈m la fonamental dedicació dels nostres voluntaris i voluntàries, sobretot en la seva funció de companyia i d’acompanyament a les persones. Ens
motiva totes i tots els qui s’han registrat i es registren com amics i teamers de la
Fundació.
Un reconeixement a tots aquells agents i entitats del sector i del territori que
compten i confien i han confiat en nosaltres. Reconeixem, per la seva contribució a enfortir la Fundació, als qui han ideat, dirigit, protagonitzat o participat,
d’alguna manera o altre, en les activitats que s’han realitzat durant aquest passat
2018.
I per acabar, dir-vos que juntament amb el mecenatge d’Ignasi Pujades i Miquel Prat, i com a governants responsables de la Fundació Enllaç, el Moviment
LGTBI ens necessita plens de fe i motivació renovada envers l’aposta que un
dia ja fa onze anys vàrem fer.
Que tinguem un matı́ profitós de reflexió, de bon govern i d’amistat. A totes
i tots, el meu afecte més sincer, Joan Andreu.

A Barcelona, el 25 de maig de 2019.
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Destacats
Som una plataforma de mútua cooperació en forma de Fundació que estigui per ajudar-nos, (...) que representi de manera lleial
els nostres interessos davant dels proveı̈dors quan no siguem prou
capaços de defensar-nos.

Defugim posicions paternalistes que sempre creen malfiança:
si els patrons i patrones utilitzem la Fundació quan la necessitem,
aleshores farem creı̈ble que aquesta també pot ser de veritat útil a
terceres persones.

L’enllaç social que propicia la Fundació a través de les seves activitats, més enllà del valor cultural i informatiu d’aquestes, ajuda a crear vincles socials i institucionals amb efectes protectors.
(...) La Fundació pretén d’aquesta manera pal·liar els riscs que hom
té de ser precari i estar alhora sol o mal acompanyat. La solidaritat
que no s’obtingui d’un nucli familiar intergeneracional per incapaç
o inexistent -els de la nostra generació tampoc no el vàrem poder
crear-, es pot rebre de la mateixa Fundació Enllaç.

Hem de seguir fent una tasca polı́tica, donant estatut d’existència
i denunciant la realitat de les persones LGTBI grans o amb dependències i fer-ho des de la coherència dels valors propis d’aquesta
casa.
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