	
  

FUNDACIÓN

Benvinguda de la Presidenta
Quan neix un nen amb discapacitat intel·lectual, aquestes són sempre les
primeres preguntes que es fan els pares: Què ha passat, per què nosaltres,
què hem fet?
Se t’enfonsa el món. De sobte, totes les teves il·lusions i esperances
s’esborren de cop. En un moment passa la pel·lícula de la teva vida que
volies viure amb el teu fill. Hi ha que començar de nou i no saps per on.
Això és el que els hi va passar als meus pares quan va néixer la meva
germana gran Begoña.
Per això va néixer Boscana, per donar resposta a aquestes preguntes, per
donar suport a les famílies, i sobretot per atendre i educar a aquests nens.
Des del seus inicis, es va lluitar per la total integració en la societat.
Boscana inicia el seu camí al 1961 amb el suport i carinyo d’uns pares que
volien donar a la seva filla amb una discapacitat, una educació i formació
adequades per a les seves necessitats especials. Jesús Raventós i Tere
Chalbaud van construir una Escola d’Educació Especial per a nenes amb
discapacitat intel·lectual i la van fer extensiva a les altres famílies que es
trobaven a la mateixa situació.
Aquestes nenes van créixer i Boscana amb elles. Actualment, Fundació
Boscana ofereix Serveis de Teràpia Ocupacional i Serveis Residencials. Al
1987, es va crear com a Fundació, registrant-se com Entitat sense ànim de
lucre d’iniciativa social privada a la Generalitat de Catalunya, amb el número
346.
Boscana és una fundació privada i està ubicada a un terreny particular on
l’ús de les seves instal·lacions està cedit gratuïtament a la Fundació.
M’agradaria compartir les vostres inquietuds, propostes, millores i les
vostres idees i aportacions per poder seguir treballant i així aconseguir una
total integració a la societat, a la única societat en la que tots pertanyem
sense distincions. Us convido a que conegueu Boscana i ens vingueu a
visitar. Serà un plaer. Moltes gràcies.
Ana Tere Raventós, presidenta Fundació Bosca na

