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Presentació

A la Fundació Enllaç donem suport a les persones LGTBI (lesbianes, gais, persones
trans*, bisexuals i intersexuals) que viuen situacions de vulnerabilitat, de dependència o
d'incapacitació permanent o temporal, amb independència de les causes (deteriorament
per envelliment, malaltia, desarrelament o discriminació); i també a l'entorn d'aquestes
persones.
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Acollim, assessorem i acompanyem. Volem que les persones LGTBI grans,
dependents o vulnerables no se sentin soles mai més.



Promovem l'autonomia personal. Difonem les eines i instruments que permeten a les
persones decidir com volen viure i com voldrien ser tractades si arriba el
moment el que no es puguin valdre per elles mateixes.



Ens preocupem i estem atents i atentes a la qualitat dels serveis que s'adrecen a
persones dependents, i oferim la formació necessària per què professionals
coneguin, i per tant, comprenguin, com ha estat la vida d'una persones LGTBI.

El nostre equip

El Comitè de direcció es reuneix cada dimecres no festiu al llarg de l’any, des d’on es
gestiona l’activitat diària de la Fundació.
Comptem amb un equip professional que ens ajuda en els diferents serveis i activitats
que hem ofert, al llarg del 2015, a tothom del col·lectiu LGTBI de Catalunya, però
també a disposició d’empreses amb relació directa amb atenció a la gent gran als qui
oferim cursos de formació als seus empleats.
A continuació teniu el llistat complert amb l’àmbit d’actuació.
Patronat
 Ignasi Pujades i Domingo
 Josep Maria Raduà i Guasch
 Jaume Roca i Torrescasana
 Matilde Albarracín i Soto
 Joan-Andreu Bajet i Royo
 Joan Melús i López
 Juan Velasco i Albadalejo
 Miquel Prat i Garriga
 Maria Pilar Prats i Vives
 Tero Geis i Garcia
 Armand de Fluvià i Escorsa
 Encarnación Granjo i Pizarro
 Paulina Blanco i Muñoz
 Alfred Roig i Montblanch
 Josep Farreró i Pi
 Enric Vendrell i Colom
 Pedro Antonio Vicente Sanjuanbenito
 Daniel Gabarró i Berbegal
 Francisco Javier Tur i Salais
 Andrés Montoya i Fernández de Larrea
 Pere Viñeta i Balsells
 Agustí Hernàndez i Almirall
 Lluís Rambla i Amat
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Comitè de direcció
 Ignasi Pujades, president
 Joan Andreu Bajet, vicepresident
 Dani Gabarró, vicepresident
 Tero Geis, vicepresident
 Josep Maria Raduà, vocal
 Alfred Roig, tresorer
 Ricardo de la Rosa, secretari
Patrons adjunts a direcció
 Encarnación Granjo, representació en Consells de l'Administració Pública
 Paulina Blanco, representació en Consells de l'Administració Pública
 Pedro Vicente, seguiment telefònic i “gran cinema”
 Ricardo de la Rosa, representació en la Comunitat de Propietaris i assessoria legal
 Alfred Roig, representació en la Comunitat de Propietaris
Equip tècnic
 Neus Cáceres, administrativa
 Àlex San Rafael, administratiu, enviament del butlletí electrònic i captador de
recursos
 Jaume Piqué, coordinació
 Jéssica González, treballadora social
 Núria Arnejo, treballadora social suplent
 Pep Pagès, gestoria
 Ricardo de la Rosa, advocat
 Maria Dolors, neteja
S’han realitzar 7 reunions amb l’equip de voluntaris d’acompanyament a les persones.
Aquestes reunions, dirigides, les primeres sessions pel patró Joan Andreu Bajet i
posteriorment per la treballadora social, han sigut útils per a la coordinació del
voluntariat, crear un sentiment de pertinença a l’entitat, de fer un servei útil per a la
societat i per als nostres usuaris i que ens facin arribar els seus dubtes i inquietuds.
La demanda principal de l’equip ha sigut que els hi donem la formació adequada. En
aquest sentit, s’han fet gestions amb Amics de la Gent Gran que la 2015 no han donat el
seus fruits.
Es va prendre l’acord de continuar amb les reunions al 2016 amb una periodicitat de 2 a
3 mesos amb la creació d’un qüestionari sobre l’estat dels usuaris que els voluntaris
hauran d’omplir cada mes i fer-li arribar a la treballadora social.
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Voluntariat
 Acompanyament a persones:
 Jesús Díaz
 Josep Segret
 Carme Hortalà
 Joan Prou
 Rosa Raventòs
 Genís Celdrán
 Ajuda a persones amb la tecnologia:
 Rafael Rodríguez
 Trucades setmanals:
 Pedro Vicente
Per a una millor gestió dels projectes, al llarg del 2015, s’ha començat a implementar
una eina de gestió analítica dels projectes que es continuarà durant el 2016 quan hauria
d’estar enllestida. En serà una eina de molta utilitat per a la pressa de decisions per part
del Comitè de direcció.




Assessor per a l’eina de gestió i el Pla de Treball
 Giovanni Tarullo
 José Ramón Merentes
Coordinació d’activitats:
 Jaume Piqué

Sense cap dubte les tertúlies de la Fundació han sigut l’activitat amb més participació
del 2015. Encara que tots els convidats han fet grans aportacions, el que va causar una
major expectativa va ser-hi monsenyor Krzysztof Charamsa. La Fundació va ser la
primera entitat que el va portar per fer-nos el seu relat de vida.




Tertúlia “Te i simpatia”:
 Joan Sebastià Martí
 Jeevan
Caminades:
 Antoni Prades

Al inici d’any, per problemes tècnics, es va passar a fer-les als cinemes Texas i
posteriorment vam tornar a fer-les a la sala d’actes de la Fundació, amb molt bona
participació i gran varietat en la seva programació.




Gran Cinema:
 Pedro Vicente
 Joan
 Modest
Fotografia i vídeo:
 Jordi & Tabare
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Disseny gràfic:
 Jordi Pinós
Xerrades Eines per preveure el teu futur:
 Ricardo de la Rosa
Suport a la TS i assessorament del Comitè:
 Imma Núñez

El nostre equip de formadors a professionals d'atenció directa a les persones ha realitzat
3 formacions de 2h i 2 formacions de 4h a les empreses Grup UTE INGESANTY, Grup
MUTUAM i EULEN.
Formadors en actiu
 Jaume Piqué
 Belen Parra
 Adela Boixados
 Jordi Brito
 Alejandro Ovejero
Formadors a la reserva
 Cristina Soler
 Maria Hernàndez
 Júlia Pujol
 Marta Veceslao
 Rodrigo Araneda
Formador a formadors
 Josep Maria Mesquida

Altres dades:
 495, son els contactes a qui enviem regularment les informacions de les nostres
activitats i accions que portem a terme.
 550, és la mitjana mensual de visites úniques que rep la nostra web.
 641, son les persones què, a final d’any, han indicat “m’agrada” a la nostra pàgina
de facebook.
 30, son els donants que ofereixen el seu suport econòmic periòdicament al llarg de
l’any, només un més que l’any anterior i una nova aportació important puntual (hi
han hagut algunes aportacions petites i puntuals de nous donants procedents de la
venda de llibres i vídeos)
 1, Protestants Inclusius, és l’única entitat que ha fet una donació provinent de la
recaptació que van fer al nadal.
 11, són els assessoraments legals realitzats pel nostre advocat, en Ricardo de la Rosa
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Atenció, assessorament i acompanyament a les persones

Treball social
Al llarg del 2015 es van atendre 41 persones, 50 persones menys que en 2014, el
que representa una disminució de l’activitat del 55%.
D’aquestes 41 persones, tenim:
 18 persones que són nous usuaris (enfront dels 56 en 2014, que representa
una disminució de gairebé el 68%), i
 23 són expedients oberts a l’inici d’any (enfront dels 35 a l’inici del 2014,
que representa una disminució del 34%).
Al final del 2015 han quedat 27 expedients oberts.
Algunes dades estadístiques dels 41 usuaris atesos al llarg de l'any són:
Procedència geogràfica
La majoria dels usuaris són de la ciutat de Barcelona, en concret, 33 dels 41
usuaris (un 80,50) i la resta d’usuaris (8 – 19,50%) procedeixen de la resta de
Catalunya. No tenim cap usuari de fora de Catalunya com en 2014.
Aquí podem veure que la influència de la Fundació és principalment la ciutat de
Barcelona.
Com ens coneixen?
Podem veure que, igual que anys anteriors, la gent s’apropa a la Fundació per
recomanació d’una altra persona (sigui un usuari, un patró o algú que ens
coneix). En aquest grup tenim a 19 dels 41 usuaris que representen el 46% del
total. Un percentatge menor que l’any 2014.
La gent que s’apropa perquè ha vist la nostra publicitat o derivat d’una altra
entitat han sigut 14, un 34% del total, un percentatge el doble que el que
representava en 2014.
Continuem tenint 8 persones de les quals no tenim aquesta dada, menys quantitat
que en 2014.
Identitat de gènere
Si fem la comparació segons la identitat de gènere, no hi ha cap dubte que els
homes, amb 31 usuaris i el 75,50% del total, representen el gruix més important.
La resta d’identitats són molt minoritàries (1 dona, 1 home trans* i 5 dones
trans*).
Continuem tenint 3 persones de les quals no tenim aquesta dada, una quantitat
inferior en 2014.
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Edat
En una distribució per edats, continuem rebent les sol·licituds de persones de
més de 50 anys, que representen almenys el 41,50% dels usuaris, mentre que els
menors de 50 representen un 24,50% del total.
Continuem tenint 14 persones de les quals no tenim aquesta dada, una quantitat
inferior en 2014.
El perfil de l’usuari de la Fundació seria un home de més de 50 anys que viu a
Barcelona i que ens coneix gràcies a una altra persona que coneix els serveis de
la Fundació.

Assessoraments legals
Respectes als assessoraments legals de l’entitat, han augmentat una mica fins als 11
realitzats al llarg del 2015.
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Envelliment actiu

Durant tot el 2015 s'han consolidat les activitats fixes mensuals de la fundació amb una
mitjana de participació:
 Passejades: 6 persones
 Gran cinema: 13 persones
 Tertúlia “Te i Simpatia”: 27 persones
 Xerrades: 29 persones
La sala d'actes de la Fundació acull activitats organitzades per altres entitats LGTBI i
afins:
 Un cop al mes, un divendres, es realitzen les sessions de Benestar Emocional,
coordinades pel patró en Daniel Gabarró
 Cada dilluns tenim a la sala d’actes assaja la coral de l'entitat esportiva Panteres
Grogues, "Barcelona Rainbow Singers", on, al setembre, han incorporat veus de
noies.
 Cada dimarts tenim la pràctica esportiva de Taitxí, amb una nova professora, també
és una activitat de l'entitat esportiva Panteres.
 Com a nova activitat, hem acollit els debats polítics per les eleccions municipals i
generals a l'Estat Espanyol, tots dos esdeveniments amb tant de públic que en algun
moment vam tindre problemes d’aforament.
 Al juliol es van realitzar la I Jornada sobre dependència emocional, organitzada per
l'associació Encara en Acció
Malauradament no tot son bones notícies, un cop finalitzat l'any escolar, al setembre, el
Màster en pèrdues, dol i trauma no ha tornat a llogar la nostra sala per falta
d'inscripcions.
Durant el 2015 es va acordar amb la Generalitat de Catalunya fer un conjunt de
formacions a funcionaris sobre la llei 11/2014 o més coneguda com la Llei contra la
LGTBIfòbia. Es van realitzar 4 formacions a diferents indrets del territori català i les va
impartir en Ricardo de la Rosa.
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Relacions amb institucions públiques i entitats LGTBI

La Fundació Enllaç té signats convenis amb diferents entitats LGTBI catalanes, durant
tot l’any no s’ha signat cap nou conveni amb entitats LGTBI, però sí s’han fet diferents
contactes per augmentar aquest número que donaran el seu fruit al llarg del 2016.
 Casal Lambda
 AMPGIL
 Stop Sida
 GAG
 FLG
Continuem amb el conveni amb les següents institucions públiques:
 Universitat de Barcelona
Des del 2015 i durant 2 anys comptem amb un conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona, que reportarà a l’entitat 12.000€ per cada exercici.
També hem signat un conveni amb la Cooperativa Suara, una de les cooperatives
dedicada a l’atenció directa a persones dependents, en risc d’exclusió, gent gran, etc.
més importants de Barcelona, i que ens cobreix el servei de l’assessorament de la
treballadora social.

Recolzament i participació a actes
La Fundació Enllaç enforteix la seva xarxa de relació amb altres entitats LGTBI de
Catalunya i ens públics participant en els actes més rellevants.


Fira d’entitats 17 de Maig.
Organitza: Federació Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya
Acte realitzat duran el dia mundial de lluita contra la LGTBIfòbia. La Fundació va
participar en l’acte de visibilitat, conjuntament amb altres entitats d’arreu de
Catalunya.



Memorial de la sida.
Organitza: Projectes dels Noms
Diferents membres de la Fundació van estar presents i vam participar en l’ofrena de
flors i a la lectura dels noms.
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40 anys del FAGC.
Organitza: FAGC
Aquest any es van complir 40 anys de la legalització de la primera entitat LGTBI a
escala catalana, i també de tot l’Estat Espanyol. Molts patrons de la nostra entitat
van començar la seva marxa pel món associatiu participant als inicis de l’entitat i
van voler acompanyar al FAGC en aquesta celebració, però, a més, el nostre patró
n’Armand de Fluvià va ser ponent a una de les taules en ser un membre fundador,
històric i referent del moviment LGTBI.



27es Trobades Estatals LGTBI a Sitges
Organitza: CCOO (sectorial LGTBI) i FAGC
La Fundació Enllaç va ser convidada a fer una ponència i a participar en tots els
actes de la trobada on van participar entitats d’arreu de l’Estat Espanyol.
El nostre company en Jaume Piqué va fer la redacció d’una gran ponència sobre
maltractaments a la gent gran que va ser enviada a totes les entitats participants.



Plataforma LGTBICat
Durant el 2015 s’ha creat una federació d’entitats LGTBI d’arreu de Catalunya i la
Fundació, encara que només pot pertànyer amb veu i sense vot, per no ser una
associació, ens han convidat a participar en les reunions.
Des de la Fundació es va demanar que es realitzessin canvis als seus estatuts per
donar cabuda i visibilitat a les reivindicacions de la gent gran, i, aviat, es faran les
modificacions oportunes.

Recolzament i participació a espais institucionals



Consell Municipal LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona
Consell Nacional LGTBI de la Generalitat de Catalunya
Continuem participant als consells consultius dels ens públics. Als plenaris, a les
permanents i als grups de treball comptem amb la bona representació que realitzen
les patrones na Paulina i na Encarnita.
Aquesta bona feina ha sigut recompensada amb l’elecció de la Fundació com a
representant del Consell Nacional LGTBI dins el Consell de la Gent Gran de
Catalunya



Memòria històrica LGTBI.
Organitza: Memorial Democràtic
La feina feta als consells i amb la societat ens ha convertit en referent de la gent
gran LGTBI, és per això que ens van convidar a participar a la jornada sobre
memòria històrica LGTBI, amb la intervenció de la patrona na Paulina Blanco.
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Al llarg de l’any han sigut molts els estudiants que s’han posat en contacte amb
nosaltres per demanar-nos informació. Tothom ha tingut una resposta per part de
l’entitat, ja sigui derivant-los a entitats més especialitzades, segons les seves necessitats,
o donant-los resposta directament, ja sigui per mitjans telemàtics o com presencialment.
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Mitjans de comunicació

Durant tot el 2015 la Fundació ha aparegut en diferents mitjans de comunicació, ja sigui
en mitjans de temàtica LGTBI com generalistes.
La nostra participació indirecta ha sigut més important quantitativament que la directa.
22/02/2015 - El Periódico de Catalunya. Premsa generalista.
Reportatge de diferents casos de gent gran LGTBI: “¿Tornar a l'armari? No,
gracies”
Periodista: Núria Marrón. Fotos: Hanna Jarzabek
 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/tornar-larmari-gracies3958313
 També en diari imprès
Març 2015 - MON JURIDIC Núm. 295. Revista professional de l'advocació
Secció: Tribuna d'actualitat: “Pioners en l'eradicació de l'homofòbia i la
transfòbia” (pàg. 32 i 33)
Autor: Ricardo de la Rosa
Maig 2015 - COLORS Núm. 9. Revista LGTBI
Enquesta a entitats: “Col·lectius LGTB en crisi?. Qüestionari a líders LGTBIQ
de Catalunya” (pàg. 18 i posteriors)
Respon: Daniel Gabarró.
Juny 2015 - Gehitu Magazine Núm. 91-92. Revista LGTBI.
Número especial amb el tema: “La vejez, ¿condena a volver al armario?”
Article: "El Dilema del armario, o una red de solidaritat" (pàg. 16 i 17)
Autor: Jaume Piqué-Abadal en nom de la Fundació Enllaç
26/06/2015 - La Directa. Portal digital
Entrevista: “Si l'entorn respecta les persones LGTB, podran tenir la seguretat
que necessiten quan es facin grans”
Periodista: Ferran Domènec
Hi participa: Pedro Vicente
 https://directa.cat/si-lentorn-respecta-persones-lgtb-podran-tenir-seguretatque-necessitenquan-es-facin-grans
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Tardor 2015 – Infogai Núm. 194. Revista LGTBI
Columna d'opinió: "...que pensin que parlo d'ells"
Autor: Jaume Piqué-Abadal en nom de la Fundació Enllaç
24/11/2015 - La Xarxa. Xarxa de televisions locals.
Sèrie de reportatges per a televisió: “Lliures, però iguals”
Produeix: Xarxa de Televisions Locals
Hi participen: Pere Vinyeta, Jaume Tribuleig i Pere Servian.
http://www.xiptv.cat/lliures-i-iguals
Hivern 2015 – Infogai Núm. 195. Revista LGTBI
Columna d'opinió: “Un bon susto! ("ensurt", per ser correctes)”
Autor: Jaume Piqué-Abadal en nom de la Fundació Enllaç
Desembre 2015 - La marina. Revista de barri
Reportatge sobre la una persona gran gai.
Participa: Pere Traveria
DEBAT TV3. Televisió generalista
Pre-producció
La Fundació Enllaç va col·laborar en la pre-producció d'un espai de debat a TV3
que tractava sobre persones LGTBI d'edat avançada. L'estrena del format,
prevista per la tardor de 2015 s'ha ajornat, sense data, en el moment de realitzar
aquesta memòria.
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Publicitat i patrocinis

2-12 Juliol de 2015 - Festival de Cinema FIRE (Casal Lambda)
Patrocini i anunci a pàgina complerta.
Publicació d'un anunci de la Fundació: "Decideix el teu futur", al llibret
d’informació de les activitats i projeccions del festival.
Juny de 2015 - PRIDE 2015
Campanya: Logotip de la Fundació en 3D
Com altres anys, la Fundació ha participat en el bulevard d’entitats del Pride
BCN. Vam aprofitar aquest marc per realitzar una acció, al qual consistia a
demanar a les persones que visitaven la nostra parada que es fessin una
fotografia amb el logotip en tres dimensions de la Fundació Enllaç.
Aquestes imatges s'han fet servir a la web i al dossier d'entitat.
Infogai
Es va donar suport a l'edició de la revista.
Publicació d'anuncis a pàgina complerta de la Fundació (Núm. 194 i 195):
"Decideix el teu futur". De cada número es van imprimir 2.000 exemplars i
s’han repartit a més de 70 llocs d’ambient de Barcelona i província.
Debats polítics LGTBI
Es va donar suport als 3 debats realitzats al llarg de l’any.
Vam cedir la nostra sala d’actes per a 2 dels 3 debats realitzats al 2015 amb gran
èxit de participació.
Campanya Nadal 2015
Publicació impresa: Avet solidari
2000 Fulletons en format A5 impresos a color en dues cares: català i castellà
Repartits en 35 llocs d’ambient de Barcelona
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Dades Econòmiques

En el present exercici els ingressos obtinguts han estat setanta-tres mil nou-cents trentasis amb vuitanta-dos euros (73.936,82 €) que desglossen de la següent manera per
subvencions vint-i-dos mil tres-cents setanta-vuit amb quaranta-vuit euros (22.378,48
€), per donacions quaranta-vuit mil noranta-sis amb noranta-nou euros (48.096,99 €) i
la resta fins a completar la totalitat dels ingressos per formacions, col·laboracions i
ingressos financers.
Quant a la partida de despeses veiem una clara disminució respecte a l'any anterior en la
partida de personal que ha passat a ser de trenta-tres mil vuit-cents vuitanta-dos amb
cinquanta-cinc (33.882,55 €) quinze mil nou-cents setanta-vuit amb setanta euros
(15.978,70 €) donat a l'externalització de serveis com el del treballador social (4.621,19
€) i del responsable de comunicació (5.600,00 €).
Del fons pendent d’aplicació d’anys anteriors s’ha disposat de dos mil cinc-cents
quaranta-vuit amb quaranta-quatre euros (2.548,44 €) quedant pendent d’aplicació pels
pròxims tres anys dos mil quatre-cents setanta-u amb vint-i-tres euros (2.471,23 €).
Les despeses aplicades a les finalitats de la Fundació representen el 69,16% dels
ingressos nets quedant la quantitat de tres-cents setanta-vuit amb seixanta-nou euros
(378,69 €) com quantitat pendent d’aplicar en els pròxims quatre anys.
Per la qual cosa, la quantitat total per aplicar en exercicis propers serà de dos mil vuitcents quaranta-nou amb noranta-dos euros (2.849,92 €).
Tant el Patronat com els Patrons no han rebut cap compensació econòmica.
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Liquidació del pressupost
Ingressos
Pressupost
Aportació nou Patró

Liquidació

6.000,00€

0,00€

500,00€

584,66€

1.000,00€

2.450,00€

Donatius

51.000,00€

48.096,99€

Subvencions/Convenis

20.000,00€

22.378,48€

500,00€

426,69€

79.000,00€

73.936,82€

Col·laboracions
Conferències/Formació

Ingressos financers
Total ingressos
Despeses

Pressupost
Personal i Seg. Social
Assegurances
Serveis professionals independents
Treballador Social
Responsable Comunicació
Cercadors recursos
Gestoria
Manteniment, conservació i reparacions
Despesa comunitat de Propietaris
Despeses generals
Taxes i arbitris
Activitats
Aplicació fons anys passats
Subministraments i serveis
Despeses financeres
Quotes altres Entitats
Màrqueting i publicitat
Imprevistos
Total despeses

Liquidació

13.150,00€
800,00€
6.300,00€
8.000,00€
6.000,00€
2.000,00€
2.200,00€
7.700,00€
2.500,00€
1.000,00€
1.400,00€
14.000,00€
5.019,67€
7.000,00€
1.000,00€
400,00€
6.500,00€
500,00€

15.978,70€
732,34€
440,59€
4.621,19€
5.600,00€
2.218,28€
1.860,00€
5.150,82€
2399,30€
874,51€
2.173,31€
6.670,98€
2.548,44€
4.077,42€
1.463,74€
378,00€
2.886,67€
0,00€

85.469,67€

60.074,29€
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