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Benvolguts/des, 
 
  
Des de l’associació SEDIBAC (Societat per a l'estudi i la difusió de la Teràpia del Dr. 
Bach de Catalunya, amb el nº de registre de la Generalitat de Catalunya 14.514 el 
dia 20 d’octubre de 1.993, i inscrita també a l’INCAVOL (Institut Català de 
Voluntariat), ens dirigim a vostès per a proposar-los un voluntariat a la seva 
Protectora o Refugi, a càrrec dels nostres voluntaris especialitzats en la Teràpia 
Floral del Dr. Bach en animals i en educació canina, i que han desenvolupat la seva 
tasca com a voluntaris en diferents centres amb excel·lents resultats. 
  
Fundada fa 20 anys i amb una massa social de prop de 700 socis, SEDIBAC ofereix 
cobertura gratuïta a través de les Flors de Bach, a  col·lectius de persones amb pocs 
recursos econòmics, en centres penitenciaris, en associacions d’atenció a malalts de 
SIDA i càncer, Aldeas Infantiles, Càrites, etc. amb un equip de 16 voluntaris. Entre 
aquests col·lectius també es troben protectores d’animals abandonats. 
  
Fa aproximadament vuit anys, començàrem el voluntariat en animals a través de 
dues protectores de Catalunya. 
  
Els principals objectius de l’ús de les Flors de Bach en els refugis són: 
  

  
1. �Facilitar l’adaptació de l’animal en el refugi (noves entrades) i a la seva 
futura adopció o entrada a cases d’acollida. Són molts els animals 
(especialment a les zones rurals) que són utilitzats com a una eina més i 
altres que pateixen “l’acció produïda pels caçadors”. A alguns d’aquests  
animals maltractats se’ls queda un senyal traumàtic que els condicionarà la 
resta de les seves vides. Presenten pànic i els costa tornar a confiar en les 
persones. 

  
2. �Ajudar als animals malalts. Facilitar el preoperatori  i postoperatori i 
aplicar localment les Flors de Bach (conjuntivitis, problemes a la pell, etc.). 
  
3. �Facilitar les adopcions. En aquest cas preparem a l’animal abans 
d’entrar a una nova llar i durant la seva permanència a la mateixa. 
L’adoptant disposa d’un servei gratuït d’assessorament i de Flors de Bach 
per al nou membre de la família i altres animals que hagin de conviure amb 
ell. Normalment el servei d’assessorament en adopcions va dirigit a animals 
que ja presentaven algun problema de conducta a la seva estança a la 
protectora o  a aquells que van a conviure amb altres animals o amb 
infants. D’aquesta manera s’intenten evitar “devolucions innecesàries”. A 
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l’adoptant i altres persones que convisquin directament amb l’animal, també 
se’ls ofereix la possibilitat de rebre Teràpia Floral de Bach si aquest és el 
seu desig. En aquest cas cada persona pagarà un preu simbòlic de 3 euros 
per sessió, que inclourà els remeis necessaris. En algunes ocasions, si 
l’animal adoptat presenta problemes d’adaptació a la seva nova llar: 
ansietat per separació, eliminacions inadequades, conductes agressives, 
etc, això pot incidir en l’estat d’ànim de les persones que viuen a la llar. 
  
Conscients de que en l’actualitat són moltes les protectores que no 
disposen ni del personal, ni del temps necessari, per a tractar a cadascun 
dels animals que presenten un comportament anòmal, ens hem centrat en 
aquestes tres àrees bàsiques per a poder efectuar una atenció més eficaç. 
  
Actualment SEDIBAC col·labora amb FAADA (Fundació per a l’adopció, 
apadrinament i defensa dels animals), organitzant tallers benèfics amb 
l’objectiu de formar a personal de protectores en l’ús de les essències 
florals i difondre, a través de casos concrets, l’eficàcia de les Flors de Bach, 
tant en el tractament de les emocions primàries (i en els processos físics 
derivats d’elles), com en determinats problemes de conducta. 
  
Amb la finalitat d’ampliar-los l’informació sobre la nostra Associació, les 
característiques de les Flors de Bach, el servei de Voluntariat, i la 
col·laboració que podem establir amb la seva protectora, desitgem 
proposar-los una entrevista amb els seus responsables per a tractar aquest 
tema directament amb vostès. Poden, si ho desitgen, posar-se en contacte 
amb nosaltres a través de les dades de contacte que hi ha a la firma del 
present correu, per a concertar una entrevista. 
 
Moltes gràcies per l’atenció prestada, 
 
 
Elisa Villagrasa Garsin 
Coordinadora del Voluntariat de SEDIBAC 
voluntarios@sedibac.org 
 
  
 
 

 
 

 

 


