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1 PROJECTE ASSOCIACIÓ RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER 

Càritas Interparroquial de Mataró té una residència per atendre gent gran sense o amb 

poc recursos i alguns sense família ni llar. 

En aquests moments és la única residència que hi ha per atendre aquest sector de 

població a la ciutat i la comarca. Càritas és conscient de la situació difícil en què està 

part de la gent gran. Per aquest motiu, i amb molts esforços, continua apostant per 

aquest lloc d’acollida, preparat per aquells necessitats que no es valen per si sols i no 

tenen on anar. 

La residència té capacitat per 20 residents. 

L’atenció és indefinida. S’atén els avis fins el moment en què deixin de ser autònoms. A 

partir d’aquí, nosaltres mateixos gestionem l’ingrés a altres residències amb les 

prestacions que puguin necessitar, a partir d’un grau de dependència de nivell 2. 

La residència, Torre Llauder, porta més de 30 anys dedicada al servei de la gent gran. 

És al carrer Sant Valentí, 19, 1r pis, de Mataró. Telf. 937997071. 

 

2. OBJECTIUS 
 

Els avis són atesos per un grup de professionals qualificats per exercir aquesta tasca. 

Aquests professionals fan que aquests avis amb pocs recursos tinguin cobertes totes 

les necessitats, tant físiques com psicològiques, per poder gaudir d’una bona qualitat 

de vida. 

Per aconseguir això, la residència també compta amb un  equip de voluntaris que fan 

acompanyament, suport, activitats formatives i lúdiques quan la pandèmia ho permet, 

ja que molts d’aquests avis no tenen família i els és molt necessari rebre aquest suport. 

Càritas també ofereix com a possibilitat per col·laborar l’apadrinament d’un dels avis 

que resideixen en aquest centre. D’aquesta manera, amb una aportació econòmica 

mensual, la residència rep ajut per cobrir la quota mínima per atendre aquella 

persona. 

Des d’aquí, Càritas vol agrair a tota la gent, voluntaris i padrins, que ens ajuden a tirar 

endavant la residència. 

El projecte va adreçat a persones grans amb pocs recursos personals per poder fer 

front a una vellesa digna, a causa d’una situació econòmica precària, amb pensions 

baixes, que impedeixen utilitzar el recurs de les residències per a la tercera edat 

privades o concertades. També a persones grans sense habitatge propi o sense 

recolzament familiar, que aboca aquestes persones a una vellesa en solitud i sense 

ajuts externs. 
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Els trets comuns de les persones a què s’adreça el projecte són: 

 Persones amb mancances personals, familiars i econòmiques 

 

A part de cobrir les necessitats materials dels residents una de les prioritats és 

fomentar la sociabilitat d’aquestes persones, amb greus mancances de suport familiar i 

social. 

L’estratègia que  aquest projecte proposa és impulsar accions  de cara a la inserció 

social de les persones de la tercera edat més vulnerables, mitjançant l’adaptació dels 

nostres recursos a les seves necessitats. 

Els objectius a assolir per cada persona dependran de la situació inicial en què arriben 

a la residència, i es treballa amb els professionals de referència. 

Es vol crear un espai on les persones puguin relacionar-se i obtenir les eines i els 

instruments necessaris per viure la última etapa vital en un ambient adequat a les 

seves necessitats. 

 

Objectius generals: 

Acollir i acompanyar persones majors de 65 anys que, per diversos motius, no poden 

viure sols, i/o no tenen casa o família, i, a més, no tenen accés a altres centres, 

facilitant-los poder millorar la seva vida quotidiana. 

Afavorir l’augment de l’autonomia personal de la gent gran, perquè puguin gaudir 

d’una vellesa satisfactòria i digne. 

 

 

Objectius específics: 

1. Atendre a persones que, per diversos motius, estan soles i en una edat en la 
que necessiten el suport d’altres persones. 

2. Afavorir l’augment de l’autonomia personal de la gent gran 

3. Reforçar l’autoestima 

4. Oferir un espai de relació, d’acollida, d'escolta, de trobada, on les persones 
puguin sentir que formen part d’un grup. Un lloc on poder crear xarxes 
d’autoajuda i d’amistat i on poden ser ateses de forma individual en les seves 
necessitats específiques. 

5. Promoure activitats lúdiques i de participació de la gent gran 
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INCIDÈNCIES: 
 

Aquest any ha estat marcat pel COVID-19. Hem tingut la sort de que cap resident s’ha 
contagiat, han estat molt curosos en tot moment així com també les treballadores. 
Durant tot l’any s’han seguit els protocols marcats pel departament de sanitat.  

Al mes de gener van rebre la primera dosis de la vacuna i al tancar aquesta memòria ja 
han rebut tots els residents la tercera dosis de la vacuna. 

Tot i així hi ha hagut baixes de les treballadores per estar en contacte amb persones 
positives, pel que hi ha hagut forces substitucions per les qüestions de quarantena. 

Hem tingut molts problemes per trobar infermer/a ja que la que teníem va demanar 
una excedència i posteriorment va deixar la feina, en el curs de l’any hem tingut tres 
infermeres diferents amb la complicació que comporta trobar-ne. 

 

 

3 RESIDENTS 

 

L’any 2021 vàrem iniciar amb 16 residents i hem acabat l’any amb 18, sempre es 

reserva una o dues places per si algun resident ha de fer quarantena. 

Hi ha hagut 6 altes i 4 baixes. Dues de les baixes han estat voluntàries i dues 

defuncions . 

 

 
Per sexes tenim 11 homes i 7 dones 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

distribució per sexe

dones

homes
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La distribució per edats ha estat la següent:  
 
 

edat 69 70 71 76 77 80 82 83 85 89 98 

residents 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 

 

 

 
 

 

 

4 PERSONAL EMPLEAT I VOLUNTARIAT 
 

 

PERSONAL EMPLEAT 

La Residència té una plantilla de 8 treballadores qualificades, que cobreixen les 24 

hores del dia, tots els dies de la setmana. 

Aquesta plantilla es composa de: 

Una infermera titulada que te com a càrrec la direcció tècnica 

Una governanta 

Dues gerontòlogues 

Quatre ajudants de gerontologia 

      A part hi ha : 

      Una treballadora social treballant a temps parcial  

     Quatre persones per cobrir les substitucions que es  generen. 

 

 

 

distribucio per edats
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71
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VOLUNTARIAT 

Un grup de 11 voluntaris integren la junta directiva, que s’encarrega de la gestió de la 

residència. 

Durant el 2021 hi ha hagut renovació de membres de la junta: 

El mes de gener el tresorer Miquel Carbonell va deixar el càrrec i va passar a M Antònia 

Cobo.  

 El mes de setembre la vocal Anna Maria Borda va deixar la junta i va ser substituïda 

per  Montserrat Pruna. 

El mes de novembre la presidenta Núria Nogueras va cedir el càrrec a Teresa Feliu, 

actual presidenta.  

Des de la junta s’agraeix a tots ells i en especial a la Sra. Nuria Nogueras l’entrega i 

dedicació vers aquest projecte. 

El mes de gener es va produir la defunció de la Sra. M. Concepció Borruel, va exercir de 

secretària durant molts anys d’aquesta junta.  

Altres 5 voluntaris col·laboren amb la junta en la gestió administrativa, en els tallers i 

altres tasques de recolzament tals com: 

3 voluntaris que fan l’acompanyament i visites mèdiques. 

1 voluntari per realitzar les activitats lúdiques i culturals. 

1 voluntari per l’administració comptable.                                                                                     

                                                                  

5 RECURSOS ECONÒMICS 
 

La Residència econòmicament depèn de les quotes dels residents, de les aportacions 

d’entitats privades, de particulars i padrins 

 

Els residents paguen 12 quotes anuals  del 80% de la pensió. Val a dir que les pensions 

dels nostres residents són força baixes. 

 

 

Pensió mes alta Pensió mes baixa Mitjana pensió  Cost real d’una plaça 

875,93 € 322,24 € 552,69 € 1065,35 € 

 

* Una part important dels aliments que no està comptabilitzat prové de les donacions de Càritas i Creu 

Roja. 
Una part d’aliments frescos provenen de la botiga de la cadena Veritas 
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INGRESSOS 
Quotes residents 116.730,45 

 
 

 Donatius particulars 34020,20 
  Aportacions padrins 18.135,00   

Subvencions 678,78   

Ingressos extres 19200,00    

 

 
 

 

 

DESPESES 

Manutenció 11.251,80 

Serveis generals 45.213,73 

Despesa treballadors 167.010,12 

  

  

 
  

 

 

A l’haver menys residents, 18 en acabar l’any, en front a 20 que haurien de ser, el 

dèficit ha estat gran malgrat les ajudes dels benefactors. L’aportació dels residents 

suposa un 52% dels costos. Aquest any no hi ha hagut tantes substitucions pel que 

l’apartat de despeses de personal ha baixat una mica respecte el 2020. 

 L’apartat d’alimentació s’ha mantingut però el de serveis ha augmentat un  45%  

INGRESSOS Quotes residents

Donatius particukars

Aportacions padrins

Subvencions oficials

Ingressos extres

DESPESES
Manutenció

Serveis generals

Despeses treballadors
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El balanç econòmic de l’any 2021 ha estat 
 

Ingressos Despeses Dèficit 

188.764,43 € 223.475,65 € € - 34.711,22 € 

 

 

6 ACTIVITATS I TALLERS  

 
 Celebracions de totes les festes populars i aniversaris 

 Tallers a la Residència, impartits per voluntaris 

 Taller de jocs: augmenta la sociabilitat, redueix l’aïllament i soledat i 

ajuda a recuperar interessos i habilitats en desús o oblidades 

 Taller de gimnàstica: ajuda a prevenir el deteriorament cognitiu i a 

mantenir les aptituds funcionals, cognitives i emocionals dels residents, 

al mateix temps que en defineix els interessos personals 

El voluntariat que aquesta tardor havia tornat a entrar amb les classes de 

gimnàstica, acompanyament dels avis, tertúlies, etc. de moment, hauran 

d’esperar a reiniciar les seves activitats quan la situació torni a estar 

controlada. És dur pels avis. 

 

 El dissabte dia 18 de desembre van venir a cantar els infants del convent dels 
Franciscans, d’Arenys de Mar. Amb la prevenció de la situació actual, va venir 
un petit grup a veure els avis i àvies i vàrem estar cantar nadales tots junts. Al 
costat del pessebre i del tió, va ser una estona molt entranyable. WEs van 
repartir felicitacions de Nadal personalitzades realitzades pels alumnes de 
l’escola el Cor de Maria de Mataró 
 

Efectes del covid 19:Per aquest Nadal hi havia programades activitats pels avis com: la 
visita del Pare Noel a la tarda del dia 24 de desembre i un concert d’instruments de 
corda a càrrec dels alumnes de l’Aula de Música Masafrets.En el primer cas, el Pare 
Noel va deixar els regals perquè fossin repartits i amb l’esperança de poder-los visitar 
en un altre moment. En el cas del concert s’ha ajornat per a més endavant. 
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7 DONACIONS DE MATERIAL DES D’ENTITATS I PARTICULARS 

 
 Regal de dos llits articulats. 

 Donació dues butaques 

 Reparació d’ordinador a càrrec de l’ONG Connecta’t Ja. 

 Subvenció de Caixabanc per poder reformar dos banys canviant les banyeres 
per plats de dutxa 

 Pagament per part de la Fundació Roviralta  d’una nevera. 

 La Pastisseria Maica ens va fer una donació de coques de Sant Joan . 
 

 

 

8 ACTIVITAT EXTERNES 
 

 

.  
El mes de febrer va visitar la residencia la consellera de Benestar Social. 
Al mes de novembre vàrem estar inclosos a la “Nit de l’Empresariat” 
Activitats Nadalenques:  
Concert al mes de desembre a la parròquia de Sant Josep a benefici de Caritas i de la 
residència. 
No es van realitzar més activitats a causa de la pandèmia. 
 

 


