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1.- PROJECTE ASSOCIACIÓ RESIDÈNCIA TORRE LLAUDER 

 
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. 

 
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 interacció social dels 
residents 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. 

 
 

Càritas, entitat d’on ha nascut la Residència i amb qui manté una estreta col·laboració, 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 aquelles persones 

necessitades que no es valen per si soles i no tenen on anar. 

 
La residència, Torre Llauder, aquest any farà 38 anys dedicant-se al servei de la gent gran. 

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

 
El projecte conté els següents recursos: 

 
- La residència té capacitat per 20 residents. Disposem de 5 pisos situats a la ciutat de Mataró 
en un bloc d'habitatges particulars de 32 pisos, amb qui compartim comunitat de veïns. 
- Els pisos són propietat de l'Ajuntament de Mataró cedits a precari a 30 anys a tal fi. 
- La residència està atesa per un grup de professionals qualificats que fan que aquests residents 
amb pocs recursos tinguin cobertes totes les necessitats, tant físiques com psicològiques, per 
poder gaudir d’una bona qualitat de vida. 
- La residència també compta amb un equip de voluntaris que fan acompanyament, suport, 
activitats formatives i lúdiques. 

 

 

2.- OBJECTIUS 

L'objectiu de l'associació consisteix en l'ajuda als residents en tots els seus aspectes i la 
integració dels mateixos a la societat mitjançant un habitatge en llars especialment creades per 
a ells, el seu sosteniment material, l'assistència humana i sanitària, l'organització d'activitats 
recreatives i d'esbarjo. 

 
En aquests moments és l'única residència que hi ha per atendre aquest sector de població a la 
ciutat i a la comarca que accepta persones sense grau de dependència i amb pocs recursos. 
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S’atén els residents fins el moment en què deixin de ser autònoms i se'ls hagi reconegut un grau 
de dependència. 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. 

 
Els residents són atesos per un grup de professionals qualificats per exercir aquesta tasca. 
Per aconseguir això, la residència també compta amb un equip de voluntaris que fan 
acompanyament, suport, activitats formatives i lúdiques, ja que molts d’aquests residents no 
tenen família i els és molt necessari rebre aquest suport. 

 
A part de cobrir les necessitats materials dels residents una de les prioritats és vetllar per la 
dignificació d'aquestes persones oferint una alimentació equilibrada i saludable, serveis 
higiènics, interacció amb els voluntaris que, a més a més de l'acompanyament, ofereixen tallers 
de jocs cognitius, d'activitats manuals, gimnàstica.... 

 

L’estratègia que aquest projecte proposa és impulsar accions de cara a la interacció social de les 
persones més vulnerables, mitjançant l’adaptació dels nostres recursos 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 

 

INCIDÈNCIES: 
 

Durant els anys 2020 i 2021 la vida de la Residència, com la de tot el món, ha estat marcada pel 
COVID-19. Els residents han rebut totes les dosis de la vacuna recomanades pel Departament de 
Salut. 

 

No obstant, des de mitjans de 2022 s’han tornat a obrir les portes al voluntariat que és una part 
molt important per a la sociabilitat dels nostres residents. L’entrada de persones joves i no tan  
joves han tornat a revitalitzar la vida de la residència i s’ha notat amb la creixent participació en 
les activitats proposades. 
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3.- RESIDENTS 

 
L’any 2022 vàrem iniciar-lo amb 18 residents i l’hem acabat amb 19. Hi ha hagut 5 altes i 4 baixes. 

De les baixes una ha estat voluntària i tres més, defuncions. Des de la pandèmia, s’ha reservat 

una plaça per si algun resident havia de fer quarantena. En total s’ha atès a 23 persones. 

 
Per sexes, durant l’any hi ha hagut 16 homes i 7 dones. 

 
 

 

 
La distribució per edats ha estat la següent: 

 

edat 65 70 71 72 74 76 77 79 81 83 84 85 86 87 90 99 

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

 
 
 

distribució per sexe 
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4.- PERSONAL EMPLEAT I VOLUNTARIAT 

 
PERSONAL EMPLEAT 

 

La Residència té una plantilla de 10 treballadores qualificades, que cobreixen les 24 hores del 

dia, tots els dies de la setmana. 

L'equip professional està format per: 
 

- Equip de 5 gerontòlogues que fan que aquestes persones amb pocs recursos tinguin cobertes 
totes les necessitats, tant materials com personals per gaudir d’una bona qualitat de vida. 

 
- Una directora que vetlli per la organització general, acompanyament de l’equip professionals, 
garantir el compliment normatiu i requeriments legals, i garantir la implementació i avaluació 
del projecte. 

 
- 1 Governanta que realitza funcions de coordinació i supervisió de la activitat professional del 
personal i vetlla pel bon ús dels materials del centre. 

 
- 1 Infermera encarregada de coordinar i supervisar les necessitats sanitàries dels usuaris i del 
personal que treballa al centre. 

 
- També hi ha 1 cuinera i 1 auxiliar de neteja. 

 

- Una treballadora social que fa l’acompanyament individual de les persones ateses i que ens 
ofereix Càritas Interparroquial de Mataró. 

 
El servei funciona 365 dies de l'any i 24h al dia. 

 
L’equip professional treballa en tàndem amb un grup de persones voluntàries que participen en 
la dinamització de tallers, ofereixen recolzament i suport personal, fan acompanyaments 
mèdics i garanteixen la participació del servei. 

 

 

 

VOLUNTARIAT 

 

Un grup de 10 voluntaris integren la junta directiva, que s’encarrega de la gestió de la residència. 

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

tasques de recolzament tals com: 

 

 4 voluntaris que fan l’acompanyament i visites mèdiques. 

 4 voluntaris per realitzar les activitats lúdiques i culturals. 
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 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 i de Càritas Interparroquial. 

També s’ofereix com a possibilitat per col·laborar l’apadrinament dels residents d’aquest 

centre. D’aquesta manera, amb una aportació econòmica mensual, la residència rep ajuda per 

cobrir la quota mínima per atendre aquella persona. 

 
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 

plaça 

d’una 

905,10 € 337,12 € 601,95 € 1.120,33 € 

 

 
INGRESSOS  

Quotes residents 132.305,82€ 

Donatius particulars 92.170,17€ 

Aportacions padrins 20.220,00€ 

Subvencions 10.974,20€ 

Ingressos extres 23.631,77€ 
 
 

 
 

S’incrementa les aportacions dels residents respecte el 2021. 
Actualment hi han ocupades 19 places i la mitjana és de 626,96 euros. 

 
Es recupera les aportacions dels padrins a nivells del 2019 però lluny de la mitjana dels anys 
2014-2018. 

INGRESSOS Quotes residents 

Donatius particulars 

Aportacions padrins 

Subvencions oficials 

Ingressos extres 
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Aquest exercici hem tingut una aportació extraordinària de 60.000 euros. 
Fora d’aquesta particularitat, els donatius han disminuït respecte a altres anys, i es manifesta la 
tendència a la baixa. 

 
Aquest any hem de destacar que s’han rebut subvencions de la Fundació Roviralta i La Caixa, 
així com un donatiu especial de la Parròquia Sant Josep i la recaptació del concert de l’Orquestra 
Mataró organitzat a favor de la Residencia. 

 
 

 
DESPESES  

Manutenció 10.113,36€ 

Serveis generals 40.726,71€ 

Despesa treballadors 217.588,91€ 
 

 

 

Respecte a l’apartat de manutenció, una part important dels aliments no està comptabilitzat 
donat que prové de les donacions de l’Entorn (Banc d’Aliments) i d’alguns Supermercats com 
Bonpreu, Caprabo, Aldi. 

 
La partida de Serveis generals s’ha vist incrementat substancialment per les nombroses 
reparacions que s’han hagut de fer al llarg de l’any, l’increment en la despesa dels 
subministraments, la major despesa en gestoria i advocats, així com un increment en la 
contractació d’assegurances obligatòries. 

 

Les despeses de personal s’han tornat a incrementar, donat els canvis produïts en la contractació 
d’una nova governanta i les baixes produïdes. 

 
 

El balanç econòmic de l’any 2022 ha estat 
 

Ingressos Despeses Benefici 
279.361,96 € 273.769,40 € € 5.692,56 € 

DESPESES 
Manutenció 

Serveis generals 

Despeses treballadors 
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6.- ACTIVITATS I TALLERS 

Durant aquest any s’han pogut reiniciar activitats per els residents enfocades a augmentar la 
cohesió entre ells organitzant activitats grupals com concerts, espectacles de màgia, visites 
d’estudiants, jocs lúdics (de cartes, bingo...), etc. El fet d’haver passat la pandèmia el caràcter  
dels residents havia quedat “tocat” en el sentit de voler fer poques coses en grup. 

 

 Celebracions de les festes: Sant Jordi, Les Santes, Tots Sants, Santa Cecília, Nadal. 

 Activitat grupal mensual: concert o sessió de màgia 

 Tallers setmanals 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 

Hem augmentat el nombre de voluntaris que venen a acompanyar els residents als metges, a 

passejar, a parlar, a endreçar l’armari qui ho desitgi... 

 
 

Llistat d’activitats que s’han realitzat: 
 

8/4/22 Jocs de taula amb els alumnes de l'Acadèmia Casanovas 
 

22/4/22 MAG GABI, acompanyats dels alumnes de l’Escola Pia 

Maig i juny Visites dels alumnes de l’Escola Pia i El Triangle 

Maig Passejades en tricicle Fundació Iluro 
 

13/6/22 Passi d’una pel·lícula amb els alumnes de l’Escola Pia. 
 

17/6/22 CONCERT DE GUITARRA a càrrec de Miquel Ramos 

28/6/22 Jocs de taula amb els alumnes de l'Acadèmia Casanovas 

15/7/22 CONCERT D'ACORDIÓ a càrrec de Ma Teresa Nogueras 

30/9/22 CONCERT DE CASTANYOLES a càrrec de Magdalena González Rico 

28/10/22 SESSIÓ DE MÀGIA a càrrec del Mag Felip 

26/11/22 CONCERT D'ÀRIES D'ÒPERA i SARSUELA, a càrrec de la Mezzo soprano 
Magdalena Campasol 

 

Desembre CANTADA DE NADALES: Cor Madrigalista de Mataró, Alumnes dels 
Frares d’Arenys de Mar, Rebuda del Pare Noel, Nit de Cap d’Any. 
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7.- DONACIONS DE MATERIAL DES D’ENTITATS I PARTICULARS 

 
DONACIONS 

 
1) Rentadora i treballs de serralleria, per part de la parròquia de l'Esperança, de Mataró 

 
2) Trapezi incorporador per a llit i unes crosses, per part del senyor Joan Amposta 

 
3) Grua ortopèdica, per part de Mossèn Jordi Espín (que havia estat el rector de la 

parròquia Maria Auxiliadora) 
 

4) Rentaplats, per part de la Fundació Maria de Roviralta 
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8.- ACTIVITAT EXTERNES 

 
1) XERRADES amb els alumnes de 1r i 2n de Cicles Formatius de Màrqueting de l’Escola 

Pia de Santa Anna, el dia 21/02/2022. Projecte de Campanya per APADRINAR UN AVI. 

 
 

 

i.  

2) VISITA DELS ALUMNES DE L’ESCOLA PIA a la Residència: dies 19, 22 i 26 d’abril. 
 
 
 

3) VISITES DELS ALUMNES DE L’ACADÈMIA CASANOVA, de Mataró, organitzant jocs de 
taula. 

 
 

 
 
 

4) EXPOSICIÓ “POLIPTIC” del pintor Antoni Luis. Benefici de la venda de les pintures per a 
la Residència Torre Llauder. 18 de març del 2022. 
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5) CONCERT de l’ORQUESTRA DE MATARÓ En el marc de la Campanya d’apadrinament 

dels alumnes de l’escola Pia, dia 8 de maig del 2022. 
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