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ASS. BOSKAN TERÀPIES INTEGRATIVES – www.boskan.net 
G 66789280 

Tel. 678-786-652 – boskan98@gmail.com 
Seu social a Torrelavit (Alt Penedès)  

 

CENTRE DE NATURA BOSKAN PENEDÈS 

A favor de la inserció laboral 

 
 

QUÈ ÉS EL CENTRE DE NATURA BOSKAN PENEDÈS I PER QUÈ 

HI HE DE COL·LABORAR?  

L’Associació Boskan Teràpies Integratives és una associació sense ànim de lucre amb 

finalitat social.  

Realitzem Intervencions assistides amb gossos, musicoteràpia i sonoteràpia, i teràpies 

energètiques per millorar la qualitat de vida d’infants, joves, adults i gent gran amb 

diversitat funcional, diverses patologies i en risc d’exclusió social.  

Per ampliar el nostre compromís amb la societat volem crear el Centre de Natura 

Boskan Penedès, un centre on tota mena de famílies ens podrà visitar generant així 

una sèrie de beneficis socials.  



2 
 

Amb l’obertura d’aquest centre perseguim  TRES OBJECTIUS CLARS I CONCRETS: 

 

1. LA CREACIÓ D’OPORTUNITATS LABORALS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, 

PREFERENTMENT TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA, TDAH, SÍNDROME DE DOWN I 

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. Es preveu la creació de quatre llocs de treball al primer centre, 

a Santa Fe del Penedès.  Més endavant es crearan projectes similars a altres comarques del 

territori català.  

Contractar persones amb certificat de discapacitat els dóna l’oportunitat de tenir una vida 

autònoma, col·laborar a l’economia familiar i no dependre d’un sistema de prestacions. 

Treballar al Centre de Natura Boskan els oferirà formació i experiència en l’àmbit laboral que 

els pot ajudar a seguir avançant en l’àmbit professional.  

En aquest centre es preveu crear un mínim de quatre llocs de treball amb aquestes 

característiques.  

 

2. L’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL SOBRE FLORA I FAUNA  als alumnes d’arreu de catalunya i la 

col·laboració estreta amb l’escola del poble i la resta d’escoles de la comarca.  

 

3. OFERIR SUBVENCIONS PER ACCEDIR A LES NOSTRES TERÀPIES I ACOMPANYAMENT 

PEDAGÒGIC FAMILIAR A LES PERSONES DESFAVORIDES.  
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I com ho farem? 

Al centre hi viuran uns animals propers a l’ésser humà -ruquetes, conills, cabretes, 

gallines, conills d’Índies, tortugues russes (de terra) i tortugues aquàtiques. 

Al centre hi realitzarem les següents ACTIVITATS:  

- Visites lliures:  visita als animals sense entrar als corrals i ús de totes les 

instal·lacions.  

-  Visites guiades als corrals, amb l’oportunitat de tocar-los de forma respectuosa, 

alimentar-los, raspallar-los si s’escau, i cultivar el seu menjar.  

- Educació mediambiental a través de xerrades, audiovisuals i tallers vivencials.  

- Concerts familiars, musicoteràpia, sonoteràpia i concerts de relaxació.  

- Tallers per a tots els públics d’arteràpia, teatre, treball d’emocions, etc.  

- Teràpia assistida amb gossos.  

- Visites escolars.  

Disposarem de les següents instal·LACIONS:  

- Un mòdul per veure els audiovisuals, realitzar els tallers, descansar i alletar si és 

necessari.  

- Un lavabo accesible. 

- Una zona de pic-nic.  

- Una zona amb jocs infantils.  

- Corrals espaiosos amb animals ben atesos.  

- Serveis accesibles.  

L’ús de les instal·lacions i els serveis tindrà un petit cost, d’aquesta forma garantim la 

viabilitat econòmica del projecte, la creació i manteniment al llarg del temps de llocs 

de treball i la possibilitat d’oferir suport terapèutic i pedagògic a les famílies amb pocs 

recursos.  

EL NOSTRE PADRÍ 

 

Cristian Gómez Montenegro. 
Músic (guitarrista de Lax’n’Busto) i mestre de filosofia:  

“El bé que fas a la societat, te’l fas també a tu mateix”. 
 
El Cristian creu en el nostre projecte i ens dona suport de diferents formes.  
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LA TEVA EMPRESA O ESTABLIMENT JA TÉ UN PROJECTE 

D’ACCIÓ SOCIAL?  

SI, JA TENIM UN PROJECTE D’ACCIÓ SOCIAL: enhorabona! Si voleu, també, 

col·laborar amb Boskan, a continuació trobareu diferents formes de patrocini.  

 

NO, ENCARA NO TENIM COMPROMÍS D’ACCIÓ SOCIAL: aleshores col·laborar 

amb Boskan  us ofereix la millor oportunitat de fer-ho d’una forma senzilla i efectiva. 

Patrocinant el Centre de Natura Boskan Penedès millores la imatge del teu negoci, 

vinculant-lo a un projecte d’acció social. 

Participar de la creació de llocs de treball per a persones amb certificat de discapacitat 

o en risc d’exclusió social és un benefici per tothom, ja que els dóna l’oportunitat de 

tenir una vida autònoma, col·laborar a l’economia familiar i no dependre d’un sistema 

de prestacions. Al Centre de Natura Boskan Penedès es crearan un mínim de quatre 

llocs de treball amb aquestes característiques, i es preveu la seva ampliació a altres 

comarques de Catalunya.  

 

COMPRENC ELS BENEFICIS SOCIALS D’IMPULSAR EL CENTRE 

DE NATURA BOSKAN PENEDÈS. Com ho faig?  

O bé, si ets un particular i també vols col·laborar:  

 

- Fent un donatiu en efectiu o mitjançant ingrès al compte de  

Caixabank ES11 2100 0943 1702 0013 4206 
- Regalant-nos material per les diverses instal·lacions. 

- Fent un donatiu del teu producte per transformar-lo en efectiu a 

través de sortejos o de TOT SUMA (plataforma de crowdfounding). 

- Amb voluntariat (mà d’obra, recerca de finançament). 

- Oferint el teu establiment per adherir-te a les campanyes solidàries. 

- Organitzant un sorteig, un esdeveniment, venent productes solidaris. 
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PATROCINI D’ESPAIS PER APERTURA 

 (Actualitzat 23/07/19) 

EN CAS DE PATROCINAR UN ESPAI EN LA SEVA TOTALITAT, EL NOM/LOGO OCUPARÀ EL MÀXIM ESPAI 

POSSIBLE D’UNA DE LES SEVES ESTRUCTURES (PARET EXTERIOR, INTERIOR, TANCA, ESTABLE...).  

 

1- COMPRA I TRASLLAT D’UN MÒDUL DIÀFAN – per a recepció, sala polivalent de teràpia i 

audiovisuals, sala d’alletament i espai de descans dels treballadors/es-.  

 

Total mòdul: 2.500 € 

 

 

2- COMPRA I TRASLLAT D’UN MÒDUL DE LAVABO ACCESIBLE. 

 

Total mòdul/lavabo: 2.400 € 

 

 

3- MOBILIARI INTERIOR (taules, cadires, bancs, sofà per alletament i  2 canviadors per nadons). 

 

Total mobiliari: 800 € 

 

4- PERÍMETRES I TANQUES ESPAIS ANIMALS 

 

- Perímetre terreny: 150 pals de fusta de pi del país tractada x 6€/pal = 900 € 

- Bobines de corda de 200 metres, 4 x 24€/u = 96 € 

- Perímetre espai someres: 50 pals de fusta del país tractada x 6€/pal = 300 € 

- Pastor elèctric per delimitar espai someres = PATROCINAT!  

- Corrals cabretes, conills, etc.: 90 tanques de fusta x 18€ = 1.620 €  

- Postes de fixació 90 x 10€ =  900 € 

 

Total perímetre i corrals = 3.820 € 

 

 

 

5- ANIMALS PROPERS A L’ÉSSER HUMÀ 

 

- 1 somera de Cal Fuives (centre de recuperació del Guarà Català): 700 € 
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- 1 somera de mida petita adoptada de centre d’animals rescatats/recuperats:  0 € 

- 2 cabretes recuperades de centre d’animals rescatats/recuperats:  0 € 

- 3 gallines ADOPTADES! 

- 3 gallines adoptades de centre d’animals rescatats/recuperats: 0 € 

- 2 conills d’Índies:  ADOPTATS!   

- 4 conills d’Índies adoptats de centre d’animals rescatats/recuperats: 0 € 

- 6 conills adoptats de centre d’animals rescatats/recuperats:  0 € 

- 3 Tortugues d’aigua: ADOPTADES! 

- 4 Tortugues de terra (ruses) adoptades de centre d’animals rescatats/recuperats:  0 € € 

 

Total animals = 700 € 

 

6- REFUGIS (material i muntatge) 

 

- Estable someres: 800 € 

- Estable cabretes: 800 € 

- Galliners (gallines, conills i conillets d’Índies): 6 x 180€ = 1.080 € 

- Estany tortugues (perímetre, estany artificial i bomba): 500 € 

- Gàbies de quarentena i casetes = 500 € 

 

Total refugis = 3.680 € 

 

7- TAULLES DE PIC-NIC I ZONA DE JOCS INFANTILS 

 

- 10 taules x 99€ = 990 € 

- Àrea de jocs infantils: 1.500 € 

 

Total: 2.490 € 

 

8- DISSENY I CERTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Total: 3.500 € 

 

9- BASE FONAMENTAL PELS MÒDULS, CONNEXIONS A LES LÍNIES GENERALS D’AIGUA I 

ELECTRICITAT, CANALITZACIONS I DESGUÀS 

       Total : 3.000€ 

 

TOTAL PROJECTE: 22.890 € 
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REP LA TEVA RECOMPENSA! 

La teva participació mereix una recompensa. A continuació detallem què rebràs a canvi del teu 

donatiu.  

MENYS DE 20 EUROS= RECONEIXEMENT/AGRAÏMENT ESCRIT EN UN BONIC FORMAT (digital o paper).  

DE 21 A 100 EUROS = EL TEU NOM ESCRIT (SENSE LOGO)  PERMANENTMENT AL CARTELL 

“PATROCINADORS PER APERTURA” SITUAT AL CENTRE.  

DE 101 A 200 EUROS = NOM/LOGO PERMANENTMENT EN UNA PLACA RECTANGULAR DE 20x15cm. 

AL CARTELL “PATROCINADORS PER APERTURA” SITUAT AL CENTRE.  

DE 201 A 500 EUROS= NOM/LOGO PERMANENTMENT EN UNA PLACA RECTANGULAR DE 30x20cm. 

AL CARTELL “PATROCINADORS PER APERTURA” SITUAT AL CENTRE. 

DE 501 A 1.000 EUROS= NOM/LOGO PERMANENTMENT EN UNA PLACA RECTANGULAR DE 40x 30 

cm. AL CARTELL “PATROCINADORS PER APERTURA” SITUAT AL CENTRE.  

A partir de 200€ també publicació del teu nom/logo al web i xarxes socials a l’apartat corresponent.  

Recorda posar el nom i, si vols, a quin espai van destinats els 

diners quan facis el donatiu!  

(Si no ho especifiques, ho destinarem segons necessitat) 

 

Moltes gràcies per la teva participació. 

Junts  construim un món millor!  

 

www.boskan.net 

 
 

http://www.boskan.net/

