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1r. Objectiu: DONAR SERVEIS DE SUPORT A LES PERSONES 
 
Servei de Treball Social 
 
CONSULTES 
 
El nombre de consultes que s´han realitzat de gener a juny de l´any 2019 han estat 59 de les quals 
s´ha realitzat: 
 
Per orientació sobre feina i habitatge 28 
Per derivació a assessorament jurídic 2 
Per derivació a assessorament psicològic 2 
Per informació sobre dependència i pensions 9 
Per fer demanda de Serveis Privats (cuidadors, neteja, etc.) 6 
Per volen relacionar-se amb persones LGTBI 2 
Per fer pla de treball 8 
Per altres qüestions 2 

 
Les consultes més habituals han estat sobre temes d´habitatge i feina, tant pel que fa a accedir a 
un habitatge, sobre tot pel que fa a compartir pis, lloguer social, pel que fa a feina s´ha realitzat 
una orientació i posterior derivació (sense seguiment). També s´han donat diferents consultes pel 
que fa a dependència o prestacions. 
 
Per identitat de gènere 

Homes cis  43 
Dones cis 15 
Homes trans 1 
Dones trans 0 

 
Per edat 

De 20 a 34  15 
De 35 a 49 12 
De 50 a 64 16 
De 65 a 79 13 
80 o més 3 

 
El perfil del nostre usuari més habitual de consultes és home de 50 a 64 anys, després la franja 
d’edat de 20 de 34 així com de 65 a 79 també, és força habitual. 
 
Com ens han conegut 

Mitjançant un amic que coneix la Fundació 25 
Mitjançant boca-orella 6 
Mitjançant derivació d’altres associacions o fundacions 14 
Mitjançant cerca per Internet 3 
Mitjançant un patró de la Fundació 10 
Altres mitjans 1 
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La forma més comuna com ens han conegut fonamentalment s´ha donat mitjançant un amic, 
després mitjançant altres associacions o fundacions, així com per un patró són les següents més 
nombroses. 
 
PERSONES USUÀRIES 
 

Nombre d’usuaris a 1 de gener de 2019 20 
Nombre d’altes noves durant el 2019 i continuen actius a 31 de desembre de 2019 1 
Nombre d’altes noves durant el 2019 i donats de baixa durant el 2019 3 
Nombre d’altes d’antic usuari durant el 2019 i continuen actius a 31 de desembre 
de 2019 

4 

Nombre d’altes d’antic usuari durant el 2019 i donats de baixa durant el 2019 0 
Nombre donats de baixa durant el 2019 9 
Nombre d’usuaris a 31 de desembre de 2019 16 
Nombre total de persones usuàries ateses 28 

 
 
Per identitat de gènere 

Homes cis  22 
Dones cis 5 
Homes trans 0 
Dones trans 1 

 
Per edat 

De 20 a 34  0 
De 35 a 49 1 
De 50 a 64 5 
De 65 a 79 16 
80 o més 6 

 
Tipus de seguiment 

Serveis privats, neteja, cuidador (ajuda a fer servir el mòbil) 11 
Trucades de seguiment 276 
Trucades per activitats 920 
Demanda de voluntariat 5 
No hi ha una demanda ben definida  9 
Fer un pla de treball o Acompanyament vital 3 
Defensar drets usuari davant de proveïdors o tercers 2 
Orientació per a realitzar gestions i derivacions (dependència, habitatge) 20 

 
 
El tipus de seguiment més nombrós són les trucades de seguiment o per activitats de les quals la 
majoria d’usuaris a qui se’ls hi fa és a persones soles que romanen a residències o centres 
hospitalaris o a les que se’ls hi considera vulnerables per diferents raons: causes socials, soledat, 
problemes econòmics, salut, etc. 
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D’altra banda la demanda per a serveis privats comença a ser una de les freqüents, així com les 
orientacions (dependència i habitatge) 
 
En molts casos la demanda ha anat variant, però, en alguns casos la demanda no ha estat clara o 
ben definida. Així com, també, es donen casos on la demanda estava ben definida i, després, deixa 
d’estar-ho. 
 
 
VOLUNTARIAT 
 

Altes 35 
Baixes 8 
No iniciats o no acceptats 15 
Reoberts 2 
Nombre de persones voluntàries a 31 de desembre de 2019 14 
Nombre total de persones voluntàries 45 

 
Per identitat de gènere 

Homes cis 34 
Dones cis 9 
Homes trans 1 
Dones trans 1 

 
Per edat 

De 20 a 34  7 
De 35 a 49 13 
De 50 a 64 21 
De 65 a 79 4 
80 o més 0 

 
Pel que fa al voluntariat el grup d´homes és més nombrós, la franja d´edat més comuna és de 46 
60 anys. 
 
 
ALTRES DADES 
 
 Inserir una perspectiva de treball social integral (bio-psico-social): Assessorar i orientar en 

qualsevol dels àmbits que tenen a veure amb la trajectòria vital de la gent gran, ajudar a 
planificar un itinerari de vida acord amb les necessitats i situació pròpia.  
 
S´han realitzat 59 actuacions (persones que venen a demanar una orientació i que el tipus de 
demanda no requereix seguiment). La majoria d´orientacions que s´han donat han estat 
orientació sobre dependència o prestacions, així com serveis privats, orientació laboral, 
habitatge, etc. 

 
 Acollir, informar, diagnosticar, acompanyar, derivar o proveir a l’usuari dels serveis que demana 

o necessita d’acord a les possibilitats que tingui la Fundació. 
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S’han realitzat 41 actuacions.  
Són totes aquelles persones a les que se’ls hi fa orientació que requereix un seguiment, 
malgrat no esdevinguin usuaris. 

 
 Ajudar a la persona usuària a defensar els propis interessos davant dels seus proveïdors de 

serveis.  
 
S´han realitzat 18 actuacions, especialment amb tres usuaris que han manifestat no sentir-se 
ben atesos per l´administració pública a on les seves capacitats es trobaven minvades i s´ha 
valorat que s´havia de preservar els seus interessos.  

 
 Promoure i facilitar l’exercici responsable d’accions d’autoprotecció. 

 
S´han realitzat 8 derivacions a advocat o psicòleg, enteses com a exercici d´autoprotecció. 

 
 Organitzar el “Servei integral d’atenció telefònica i d’acollida en sala” : Acollida i 

acompanyament telefònic i presencial d’usuaris per promoure l’enllaç social i la detecció de 
situacions de necessitat. 
 
En sala (des del mes de març) 44 intervencions (a les diferents activitats). 
Trucades de seguiment: 232 trucades, tenint en compte que a data de desembre de 2019 
s´han donat diverses baixes. 
També hi ha 22 persones a data de 31 de desembre de 2019 a les que truquem o enviem 
missatge per a que estiguin assabentades de les activitats. Fins aquesta data hem realitzat: 
432 trucades o enviaments de missatges.  

 
 Selecció, designació i seguiment de persones voluntàries per fer companyia i determinats 

acompanyaments: 
S´ha realitzat el seguiment mitjançant visites per part del voluntari, amb el voluntari o reunions 
amb el voluntariat de manera individual o grupal ;en total: 84 intervencions. 

 
 Realitzar activitats de sensibilització i conscienciació del paper de la Fundació pel que fa al 

col·lectiu de Gent Gran LGTBI (reunions, activitats) 
Reunions amb altres entitats s´han realitzat 5. 
Activitats (xerrades de l’àrea de Treball Social): 4 xerrades 

 
 Treball Social amb enfoc Comunitari donant prioritat als barris dels dos l’Eixamples i Gràcia ( 

“Vincles” i “Radars”, CAPs, associacions de veïns, etc.) 
 
 Reunió amb Mònica d´Associació Pandora. 

S´ha realitzat 1 activitat: Jornada de Portes Obertes. 
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Derivacions 
 
Hem realitzat 25 derivacions, principalment a entitats LGTBI, de persones o entitats que ens han 
demanat informació en temàtica LGTBI i que era de competència d’un altre. No sempre es deriva a 
un únic recurs, la majoria de vegades se li dóna diferents opcions. 
 
A entitats 
 

ACATHI 8 
Particulars 6 
Chrysallis 4 
Centre LGTBI 3 
Generem 2 
LesBiCat 2 
FLG 2 
Joves Trans* de Barcelona 1 
OCH 1 
Encara en Acció 1 
Lambda València 1 
Sinver 1 
Ajuntament de Barcelona – LGTBI 1 
Cohabitatge 1 
StopSida 1 

 
Servei d’Atenció Jurídica 
 Assessorament a particulars i professionals. 

Nombre de visites 21 
Nombre d’usuaris 19 

 
 Promoure, facilitar i assessorar sobre l’exercici responsable d’accions legals 

d’autoprotecció, ajudant, si cal, a formalitzar-los. 
Nombre de xerrades a la Fundació 10 

 
 Donar suport jurídic a la Fundació i portar-ne la secretaria. 
 Fer suggeriments per una futura Llei Reguladora dels Drets de la Gent Gran que prepara 

el Parlament de Catalunya. 
Reunió amb parlamentaris 1 

 
 
Servei d’Atenció Psicològica 
 Atendre demandes d’atenció psicològica. 

Nombre de visites 20 
Nombre d’usuaris 5 
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2n. Objectiu: FER ACTIVITATS QUE FOMENTIN L’AUTOPROTECCIÓ, EL 
BENESTAR PERSONAL, I L’ENLLAÇ SOCIAL 
 
Activitats de salut:  
 Tai-txi, txi-kung i gimnàstica xinesa: tenim dos grups oberts durant tot l’any excepte període 

vacacional, dimecres i dijous al matí. 
 Ioga: al febrer vam obrir un grup de ioga tots els dissabtes al matí, inicialment amb 2 grups 

però després es va unificar en 1 grup. 
 Passejades per Barcelona i voltants i matí al mes. 
 
Gaire bé tots els dijous i divendres no festius hem fet una activitat a la tarda a la nostra 
seu, xerrades, Te i Simpatia, Espai de Debat i Reflexió, Cinefòrums, debats amb l’advocat, 
etc. 
 
S’han realitzat activitats extra: 
 Taller de sexualitat 
 Taller de mòbil 
 Activitats per a dones 
 Activitat conjunta amb ACATHI per conèixer les persones usuàries de totes dues 

entitats. 
 
També s’ha deixat la sala a: 
- Associació Encara en Acció: per fer el taller d’autodefensa per a dones i xerrada sobre la 
Llei contra l’LGTBI+fòbia i la gent gran 
- Associació Precarias empoderadas: fer taller de Teatre de l'Oprimit per a persones LGTB 
i Grans. 
- Associació GAG: fer diferents activitats en moments que l’equipament on tenen la seva 
seu es troba tancada. 
 
 
3r.objectiu: PROMOCIONAR LA FUNDACIÓ, ELS SERVEIS I LES ACTIVITATS 
QUE PRESTA 
 
Mitjans de comunicació 

Nombre de entrevistes per a TV 2 
Nombre de entrevistes per a Premsa escrita 6 
Nombre de entrevistes per a Ràdio 0 
Nombre de entrevistes per a Web 2 
Nombre d’altres entrevistes 3 

 
Enllaços a llocs web on hi podeu trobar informació sobre la nostra participació: 
 
Abril-juny: Article: La Marí! Serveis per a persones d’edat avançada. Un crit d’alerta!, a la 
revista Infogai.  
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15/05: Article: Diversitat afectiva, sexual i de gènere. La realitat…sota l’ala!, al bloc de 
l’associació Assexora’TGN  
 
17/05 – Intervenció de Paulina Blanco a notícia de TN migdia: 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/telenoticies-migdia-
17052019/video/5857393/ 
 
28/6 – “Les persones grans LGTBI pateixen una doble discriminació: l’homòfoba i 
l’edatista”, sobre l’estudi on participa J.M. Mesquida en col·laboració amb la UB i la 
Diputació de Barcelona. 
https://www.social.cat/noticia/10428/les-persones-grans-lgtbi-pateixen-una-doble-
discriminacio-lhomofoba-i-ledatista 
 
28/6 – “Avis LGTBI: el risc de tornar a l’armari quan arriba la jubilació”, amb la intervenció 
de Paulina Blanco 
https://www.ara.cat/societat/Gent-LGTBI-tornar-armari-jubilacio_0_2261773813.html 
 
12/07 – Intervenció de Lluïs Rambla a “La nit dels savis” de Canal Terrassa: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk7PVynqOP4&amp;t=699s 
 
Gehitu Magazine, número 104, surt un article on utilitzen fotos dels vídeos de la Fundació 
Enllaç 
 
Malarrassa Número 58 a la contraportada surt Lluís Rambla 
 
Web de l’Ajuntament de Barcelona “BCNvsODI” fan entrevista a Alpe 
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/noticia-es/alpe-conceptes_829372/ 
 
El Parlament commemora el dia Internacional contra l’Homofòbia: 
https://www.parlament.cat/web/galeria-imatges/index.html?p_id=605572#605592 
 
Entrevista a Paulina Blanco pel llibre “realidades diversas LGTBI+”, llibre que aborda la 
temàtica del #MeQueer 
 
Spot la GRAN pantalla! Festival Internacional de Cinema de la Gent Gran de Barcelona: 
https://www.youtube.com/watch?v=yqAl_o3Xxoo&feature=youtu.be 
 
Actes 
 

Nombre d’assistència a actes (com a públic) 12 
Nombre de participació en actes (com a ponents o organitzadors) 17 
Nombre d’adhesions a manifestos 4 
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Assistència a actes: 
1. 29/01: Armand de Fluvià a l’acte de l’Holocaust. Al parlament. 
2. 05/02: Joan Sebastià Martí acudeix a la xerrada de LGTBi Mataró 
3. 22/02: Jaume Piqué acudeix a l'aprovació del Reglament de Reconeixement a les 

persones represaliades pel tardofranquisme de l’Ajuntament de Barcelona 
4. 27/03: Joan Sebastià Martí assisteix a la taula Rodona sobre la Discriminació a 

Barcelona 2018 
5. 18/05: Alpe, Llucià Ainsa i Sergi Bernaveu assisteixen al Memorial de la Sida a 

Barcelona 
6. 10/06: Joan Andreu Martí assisteix a l’acte a La Model 
7. 26/06: Jaume Piqué assisteix a la presentació del documental sobre transsexualitat 

infantil ME LLAMO VIOLETA  
8. 22/11: Joan Sebastià Martí assisteix a la Taula rodona: Discurs d’odi, racisme i estigma 

vers els Menors Estrangers no Acompanyats. Una mirada europea 
9. 25/11: Joan Sebastià Martí assisteix a l’acte de commemoració de l’aniversari de Gais 

Positius 
10. 12/12: Joan Sebastià Martí assisteix a l'acte commemoratiu del Dia Internacional de 

lluita contra la islamofòbia 
11. 14/12: Joan Sebastià Martí assisteix a l'acte Desmuntant la islamofòbia als barris, 

darrera sessió de l'any del cicle Mirades Crítiques 
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/desmuntant-la-
islamofobia-als-barris-vine-a-la-darrera-sessio-de-lany-del-cicle-mirades-
critiques_887764 

12. 11/12: Joan Sebastià Martí assisteix a l’acte de commemoració de l’aniversari de 
l’Observatori contra l’Homofòbia 

 
Participació en actes: 
1. 05/02: Ricardo de la Rosa participa a la xerrada de LGTBi Mataró 
2. 19/02: Joan Sebastià Martí participa a la reunió Taula coordinació PG-ME - Entitats 

LGTBI 
3. Maig: Alpe hi participa als actes al voltant del 8 de Març a Sitges 
4. 14/03: Paulina Blanco participa a la Taula rodona al voltant del tema “Participació” a la 

UB 
5. 03/05: Paulina Blanco participa a la celebració dia contra LGTBI-fòbia a Torredembarra 
6. 16/05: Paulina Blanco participa al discurs del Parlament amb motiu del DIA 

INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA TRANSFÒBIA I LA BIFÒBIA. 
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8399617 

7. 25/06: Lluís Rambla va fer la presentació, junt amb l’autor, de la novel·la gràfica d’ “El 
Violeta” de Juan Sepúlveda sobre la repressió dels homosexuals durant el franquisme. 
http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2019/06/29/violeta-retrata-represion-
franquista-colectivo/115188.html 

8. 28 de juny: Alpe hi participa als actes al voltant del 28 de juny a Sitges 
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9. 28 de juny: Lluís Rambla va fer el parlament institucional a l’atri de l’Ajuntament de 
Terrassa, aquest any la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBI estava dedicada a la 
gent gran. 
https://www.ivoox.com/submari-programa-numero-1-960-28-6-2019-audios-
mp3_rf_37724427_1.html (a partir del minut 62:50 i els 12 minuts següents) 
https://elmon.cat/monterrassa/societat/terrassa-allibera-orgull-lgtbi 
https://terrassadigital.cat/lajuntament-commemora-el-dia-per-lalliberament-lgtbi-i-
hissa-la-bandera-irisada/ 
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/69454/terrassa/commemora/dia
/alliberament/lgtbi 

10. 09/10: JM Mesquida participa a la XI Jornada de la salut al col·lectiu LGTBI des de la 
perspectiva de drets que organitza Gais Positius 

11. 11/10: Joan Andreu Bajet, Paulina Blanco i Joan Sebastià Martí hi participen a la 
Jornada sobre gent gran LGTBI organitzat pel departament de Gent gran de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

12. 17/10: Joan Andreu Bajet, Josep Maria Raduà i Joan Sebastià Martí hi participen a 
l’acte de 40 anys d’ajuntaments democràtics “Com era sortir de l’armari a Barcelona” 
que es va fer al Centre LGTBI  

13. 19/10: Al dia de Portes obertes del Centre LGTBI, a l’activitat de Bones Pràctiques de 
les entitats, Alejandro San Rafael parla del voluntariat d’acompanyament a persones 
grans soles. 

14. 25/11: Fina Campàs va participar al 8è congrés de la Gent Gran organitzat pel Consell 
de la Gent Gran de Catalunya. També Jaume i Paulina van participar a diferents actes 
previs pre organitzatius. 
Informacions a la premsa: 
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/86585/sant/benet/bages/acull/congr/n
acional/gent/gran 
https://www.social.cat/noticia/10965/la-gent-gran-reivindica-el-seu-paper-en-la-
societat-tenim-veu-decidim 
https://amp.regio7.cat/bages/2019/10/26/conseller-homrani-advoca-sant-
fruitos/575775.html 

15. 14/11: Paulina Blanco ha participat a la jornada L’envelliment LGTBI: trencant barreres, 
organitzada pel Consell Comarcal del Garraf 

16. 27/11: Paulina Blanco i Alfred Roig van participar a la xerrada sobre gent gran LGTBI a 
El Masnou organitzada per Som Masnou. 

 
Co-organitzadors: 
Durant tot l’any hem participat al projecte “Prospective Transfrontalière Sanitaire et 
Sociale (PROSPECTSASO)“, cofinanciat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) mitjançant el programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020, del qual el projecte 
té la referència EFA019/152014-2020, en el que col·laborem a Fundació Enllaç, 
l’Associació ACATHI, el Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona i el 
centre de formació en treball social i educació social CRFMS-ERASME de Toulouse. 
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13/6: Es va fer el 1r Seminari internacional sobre persones refugiades LGTBI+ que es va 
fer al Born Centre de Cultura i Memòria, co-organitzat per l’Associació Encara en Acció i el 
projecte europeu Prospectsaso. 
 
Adhesions: 
1. 20/02: Recuperem el Taller Masriera per al barri 
2. 28/06: Manifest institucional 28 de juny de la Generalitat de Catalunya 
3. Maig: Suport a l’exposició sobre mirada LGTBI a les obres del MEAM  
4. 19/08: Preguntes al Ple de l’Ajuntament de Sitges per declaracions homòfobes a un 

diari del municipi  
 
Altres accions 
 

Nombre d’accions publicitàries (cartells d’activitats, reimpressions fulletons, 
anuncis específics, etc.) 13 

 
Butlletí de la Fundació: 
 

Nombre de subscriptors a l’inici d’any 788 
Nombre de subscriptors a final d’any 749 
Diferència -39 

 
 
Facebook 
 

Nombre de “M’agrada” a l’inici d’any 1184 
Nombre de “M’agrada” a final d’any 1264 
Diferència 80 

 
Nombre de “Seguidors” a l’inici d’any 1181 
Nombre de “Seguidors” a final d’any 1271 
Diferència 90 

 
Diferents estadístiques de les persones que han indicat que els hi “agrada” a la nostra pàgina de 
facebook per...: 
 
Gènere: 

Dones 45 % 
Homes 51 % 
NS/NC 4 % 

 
Edat: 
Dones 

18 - 24 2 % 
25 - 34 11 % 
35 - 44 10 % 
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45 – 54 10 % 
55 – 64 8 % 
65+ 4 % 

 
Homes 

18 - 24 2 % 
25 - 34 9 % 
35 - 44 13 % 
45 – 54 13 % 
55 – 64 9 % 
65+ 5 % 

 
Lloc de residència: 

Espanya 1148 
 

Barcelona 668 
Madrid 51 
València 28 
Terrassa 27 

 
 
 
Idioma que entenen: 

Castellà 916 
Català 254 

 
 
Instagram 
 
El nostre compte ha sigut desactivat fins que trobem algú el pugui portar de forma eficient i 
professional. 
 
 
Web 
 
Dades generals 

Nombre d’usuaris 4911 
Nombre d’usuaris nous 4863 
Nombre de sessions 6073 
Nombre de sessions per usuari 1,24 
Nombre de visites a les diferents pàgines de la web 15416 
Nombre de pàgines/sessió 2,54 
Duració mitjana de la sessió 2min 2 segons 
Percentatge de rebot 60,32 % 

 
Lloc de residència: 

Espanya 3801 
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Estats Units 402 
Mèxic 102 

 
Barcelona 2214 
Madrid 223 
Ashburn 178 
Chicago 136 

 
Idioma que entenen: 

Castellà 2808 
Català 1063 
Anglès 719 

 
 
4t.objectiu: AMPLIAR EL PATRONAT I PREPARAR LA RENOVACIÓ DEL 
COMITÈ DE DIRECCIÓ 
 
Al 2019 es va proposar i acceptar a la reunió del Patronat la incorporació d’un nou patró 
Alejandro F. San Rafael Gutiérrez. 
 
 
5è.objectiu: OPTIMITZAR L’ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ I TENIR CURA 
DE LA SEU 
 
Principals accions realitzades: 
Hem fet diferents actuacions per a la millor adequació de la nostra seu 
 Pantalla i equip de projecció, s’han canviat per una pantalla de 3,3 metres d’amplada i 

un projector nou per poder millorar la visualització dels Cinefòrums i les projeccions 
dins les activitats a la nostra seu. 

 Pintar la sala d’actes i la porta d’entrada. Després de l’exposició del desembre del 2018 
l’associació que va organitzar l’exposició va pintar la sala d’actes i la Fundació va 
aprofitar per pintar la porta d’entrada que estava plena de pintades i li ha posat un 
vernís per evitar que en facin de nous. 

 Pissarra magnètica a la sala d’actes i al passadís. Per millorar la informació i 
organització interna i informació a les persones usuàries. 

 
 
6è.objectiu REPRESENTAR LA FUNDACIÓ I LA TEMÀTICA DE LES 
PERSONES LGTB VULNERABLES GRANS I DEPENDENTS EN ELS ESPAIS 
INSTITUCIONALS DE PARTICIPACIÓ FORMALMENT ESTABLERTS PER 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, O PER D’ALTRES ENTITATS DE DINS O FORA 
DEL MOVIMENT 
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Espais de participació on hi és present la Fundació Enllaç: 
 
Generalitat de Catalunya: 
 Consell Nacional LGTBI: grup de treball “Col·lectius vulnerables” i subgrup de treball 

“Gent gran”. 
 Consell de la Gent Gran de Catalunya: Grup de treball sobre maltractament 
 
Ajuntament de Barcelona: 
 Consell Municipal LGTBI 
 Consell Assessor de la Gent Gran, vam acceptar la nostra entrada al plenari del mes de 

desembre. 
 
Ajuntament de Terrassa: 
 Pacte DASIG (Ajuntament de Terrassa) 
 
Federacions i Plataformes d’entitats: 
 Plataforma LGTBI Cat 
 PRIDE 
 CU28J 
 
Acció comunitària: 
 Grup comunitari de la nova Esquerra de l’Eixample 
 Grup impulsor de la super illa de la dreta de l’Eixample 
 Pla de desenvolupament comunitari de Sagrada Família: 

 Taula Salut 
 Taula de Feminismes 

 
Ser-hi presents als actes que s’organitzen en dates assenyalades per al Moviment LGTBI o 
en d’altres invitacions: 

 Dia de l’Holocaust 
 Festa Major de la Dreta de l’Eixample 
 28 de Juny, diada per l’alliberament LGTBI 
 17 de Maig, diada contra l’LGTBI+fòbia 
 1 d’octubre, celebració LGTBI del Dia de la Gent Gran 
 6 d’octubre, acció de record de l’assassinat de la transsexual Sònia 

 
Territori 
 Hem posat en marxa la creació d’una xarxa de col·laboració amb entitats, serveis i 

equipaments municipals, a municipis de fora de Barcelona, on la Fundació pugui 
desenvolupar la seva tasca d’ajuda a les persones vulnerables, grans i dependents.  
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7è. Objectiu: IMPARTIR FORMACIÓ I DONAR INFORMACIÓ 

 
Nombre formacions a residències 2 
Nombre de residències 2 
Nombre activitats de sensibilització 9 
Nombre formacions a persones 1 

 
Col·loqui: “Dones grans lesbianes” 
Amb Encarnació Granjo i Paulina Blanco. A iniciativa de l’associació El Parlante. Casal de gent 
gran El Coll (Barcelona) (2 de desembre de 2019) 
 
Jornada: “L’envelliment LGBTI. Trencant barreres” 
La Fundació Enllaç i Servei Voluntariat Sitges participen en el debat “Drets i dignitat de les 
persones grans LGTBI” d’aquestes jornades que se celebren a Sitges. (Organitza: Consell 
Comarcal del Garraf) (14 de novembre) 
 
Col·loqui: “Persones grans LGBTI” 
Projecció del documental del mateix nom, amb motiu de la VI setmana de la Gent Gran de Sant 
Andreu. Amb la participació del GAG (Grup d’Amics de gais, lesbianes i persones *trans) i la 
Fundació Enllaç. Casal de gent gran de Sant Andreu (Barcelona) (15 d’octubre) 
 
Col·loqui: “Cultura Gai. 10 formes de reconèixer una persona heterosexual i no equivocar-te” 
Setmana LGBTI EntreNosaltres 2019 (Organitza: Centre Cívic Sagrada Família de Barcelona). 
Fundació Enllaç (3 d’octubre) 
 
Curs: “Diversitat, afectiva, sexual i de gènere: intervencions en espais amb persones d’edat 
avançada” 
Vilanova i la Geltrú. Plataforma de Serveis a les Persones. (2 d’octubre) 
 
Col·loqui: Com volem ser quan siguem grans? 
Bar La Federica (Barcelona). 3a edició del “Habla travesti, presentat per Personaje Personaje (Juan 
Diego P. Bucheli) (26 de setembre) 
 
Col·loqui: Persones grans: Lliures per estimar? 
Navàs. A càrrec del psicoanalista Arseny Maximov. 
 
Col·loqui: Persones grans: Lliures per estimar? 
Solsona. A càrrec de Daniel Gabarró, educador i coacher. (12 de juny) 
 
Curs: “Atenció Centrada en la Persona: Estratègies d’intervenció amb persones LGBTI d’edat 
avançada. 
Apartaments tutelats Pau Casals (Barcelona) (3 i 10 de juny) 
 
Col·loqui: Diversitat afectiva, sexual i de gènere: persones grans LGBTI. Reptes 
Espai Pompeu Lab. Santa Coloma de Gramenet. (30 de maig) 
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“Atenció Centrada en la Persona: Estratègies d’intervenció amb persones LGBTI d’edat avançada” 
(Curs per a docents) 
A la seu de la Fundació Enllaç (6 hores) (11 de maig) 
 
Taula rodona: Moltes formes d’estimar. 
Cugat Residencial. (Vilanova i la Geltrú) (25 de març) 
 
 
8è.objectiu: TREBALLAR PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT, LA 
CAPACITAT DE REFLEXIÓ I DISCURS SOBRE LES PERSONES LGTBQ GRANS 
VULNERABLES I DEPENDENTS DE CATALUNYA 
 
Impressió del llibre d’eines “En clau de Futur: recursos jurídics i socials per a persones 
grans LGTBI+” coordinat per JM Mesquida amb la col·laboració de Ricardo de la Rosa, 
Adela Boixadors i Joan Casas. S’han imprès 2.000 exemplars. 
 
Distribució del llibre: 
69 entre particulars i entitats 
237 a les Biblioteques que depenen de la Diputació de Barcelona 
 
COMPTES 
 
El criteri aplicat a l’activitat econòmica del exercici 2019 ha seguit sent la de la contenció 
econòmica. 
 
S’han realitzat ingressos per un total de 71.809,38 €, el gros d’aquesta quantitat prové de 
donacions que han estat 50.115,50€ i 19.450,06 € i de subvencions.  
 
El nombre de donats ha estat de cent deu.  
 
Continua sent necessari ampliar les fonts d’ingressos vist que la quantitats donades 
segueixen sent estables a lo llarg dels anys. 
 
En relació a les depeses 29.272,43 € corresponen a les 2 persones empleades de la 
Fundació. 
 
Les despeses per serveis professionals independents 9.628.00 €, en els que s’inclouen el 
Taller de Salut que s’ha dut a terme, assessorament psicològic i el legal, així com les 
despeses dels cursos de formació impartits per diverses entitats.  
 
El global de les depeses van representar un total de 76.650,00 €.  
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Tant el Comitè de Direcció com els patrons i patrones no han rebut cap compensació 
econòmica. 
compte PREVISIÓ REALITZAT

759 Per serveis diversos Conferències/Formació 1.000,00 € 2.240,43 € 3,12%
740 Subvencions/Convenis 29.000,00 € 19.450,06 € 27,09%
728 Donatius 50.000,00 € 50.115,50 € 69,79%
729 Ingressos per reintegrament d'ajuts i assignacions 1.000,00 € 0,00 € 0,00%
12 Ingressos financers 10,00 € 3,39 € 0,00%

Total Ingressos 81.010,00 € 71.809,38 €

650 Ajuts concedits indiciduals 1.000,00 € 0,00 € 0,00%

64 Personal i Seg.Social 31.500,00 € 29.272,43 € 40,76%

620 Despeses per formació 1.000,00 € 2.590,64 € 3,61%

622 Reparacions i conservació 9.620,00 € 1.504,52 € 2,10%

623 Serveis professionals independents 13.400,00 € 9.628,00 € 13,41%

624 Transports 2.000,00 € 3.691,25 € 5,14%

625 Assegurances 950,00 € 728,61 € 1,01%

626 Despeses bancaries 500,00 € 412,36 € 0,57%

627 Màrqueting, publicitat i relacions públiques 7.000,00 € 5.973,49 € 8,32%

628 Subministraments i serveis 7.350,00 € 5.927,39 € 8,25%

629 Altres serveis 3.700,00 € 1.550,77 € 2,16%

631 Taxes i arbitris 1.900,00 € 1.518,19 € 2,11%

Total despeses 79.920,00 € 62.797,65 € 87,45%

Imprevistos / Superàvit 1.090,00 € 9.011,73 € 12,55%

Total 81.010,00 € 71.809,38 €

INGRESSOS

DESPESES

 


