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INICIS DE BOSCANA

Boscana va néixer l'any 1961 a Barcelona de la mà dels seus fundadors: Jesús Raventós y Teresa Chalbaud,
pares d'una nena amb discapacitat intel·lectual: Begoña.

Després d'estudiar els serveis existents i no trobar el que estaven buscant, els Srs. Raventós van decidir crear,
a partir de les seves investigacions i viatges a diferents països, una nova entitat que es regiria per una sèrie de
valors i principis que ells defensaven.

Escola Especial Boscana, 1961
Dirigida a nenes amb discapacitat intel·lectual

 Boscana actualment
 

Les tres germanes Raventós 
 



Garantir la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual perquè puguin aconseguir
la màxima autonomia possible, possibilitant la seva
integració i participació en la societat.

Missió

Atendre les persones amb discapacitat intel·lectual al
llarg del seu cicle vital.

Visió

Responsabilitat
Compromís
Sostenibilitat
Profesionalitat
Respecte

Valors
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La Fundació Boscana
treballa per millorar la
qualitat de vida de les

persones amb
discapacitat
intel·lectual i

acompanyar a les
seves famílies durant

el trajecte.



Ana Teresa Raventós 
Presidenta
Mª del Mar Raventós
Vicepresidenta
Luis Mas
Secretario
Agustín Borrell 
Vocal 
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Consuelo Crespo 
Vocal
Antonio Crous
Vocal
Itziar de Ros
Vocal
Elena de Carandini
Vocal 
Isabel Caba
Vocal 

 

Patronat

Equip de gestió

Equip tècnic

Treballadora Social

Psicòloga

Infermera

Metge internista

Auxiliars educatius

Servei de manteniment

Serveis generals de neteja

Psiquiatra

Fisioterapeuta

 

EL NOSTRE EQUIP



Serveis que oferim

TERÀPIA OCUPACIONAL
Destinat a persones amb un grau de discapacitat igual o

superior al 65%, a partir de 18 anys. Boscana disposa

d'alguna plaça subvencionada per la Generalitat de

Catalunya.

RESIDÈNCIA
Destinat a persones amb discapacitat intel·lectual. Es

combinen les activitats manipulatives, formatives y

lúdiques. 24 hores al día 365 dies a l 'any. 

Inclou fisioteràpia, metge internista, infermeria i

serveis d'estètica.

LLAR RESIDÈNCIA
Destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, que

acostumen a  combinar amb el servei de Teràpia

Ocupacional. 365 dies a l 'any. 

RESPIRS
Destinat a persones amb discapacitat intel·lectual de

qualsevol edat, per tal de proporcionar un respir a les

persones cuidadores. Per dies, setmanes, caps de

setmana, etc. .

Col·labora: Diputació de Barcelona i Ajuntament de

Barcelona



ACTIVITATS 
D'AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL

Activitats esportives 
(tennis, natació, bàsquet, petanca, trekking,
manteniment físic)

Activitats terapèutiques 
(musicoteràpia, artteràpia, taller de cuina, teràpia
canina, Ioga, logopèdia, rehabilitació cognitiva,
estimulació multisensorial, expressió gràfica,
horticultura, llenguatge de signes)

Activitats cognitives
(robòtica, programació, App's)

Activitats lúdiques
(missa, sortides culturals i d'oci) 





ACTIVITATS D'OCUPACIÓ TERAPÈUTICA

Calendaris d'advent que es posen a la venda i
els beneficis recollits repercuteixen directament
en les activitats.

El·laboració de roses i altres manualitats amb
temàtica de St. Jordi per la seva venda.

Encàrrecs d'algunes empreses de manipulació o
muntatge de productes.





SUBSCRITS DES DEL 2012 ALS 10
OBJETIUS ESTABLERTS PEL COMPROMÍS
CIUDATADÀ SOSTENIBLE

Boles de llavors
Punt Verd Mòbil
Innovació Social i Tecnològica
Balanç Social
Espais de difusió 
Promoció de la Mobilitat
Reciclatge 
Associació Sol i Vida  



BOSCANA EN XIFRES

31
treballadors 

1
vehicle donatiu de

M-Automoción

 donacions 
 

particulars
fundacions
empreses 

 

25% 
beques

100%
contratos

indefinidos 

400 
voluntaris

22
empreses

col·laboradores 

 
60 anys

d'experiència
28 persones

ateses
9 patrons: 

5 dones i 4 homes 



Elena de Carandini, com a Directora de
Boscana Hub treballa per a aconseguir
sostenibilitat econòmica, mediambiental i
social, en aliança i sinergies amb entitats,
empreses i persones que vulguin produir
un impacte positiu en la societat.

BOSCANA HUB 



¿QUÈ CAL SABER?
Fundació Boscana està registrada a la Generalitat
de Catalunya amb el núm. 346.

Els seus comptes estan auditats anualment.

Ensenyem el cor de Boscana a través del Balanç
Social.

La presidenta de Fundació Boscana, Ana Tere
Raventós ha rebut la Medalla d'Honor de
Barcelona 2020 en reconeixement a la seva tasca
durant 30 anys pel seu treball a favor de la
integració de les persones amb discapacitat
intel·lectual.

Fundació Boscana forma part del Pacte Mundial de
Nacions Unides.

Treballa en la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).



"TU POTS, TU VALS, TU SAPS 
I PER TANT, CREUS EN TU" 


