
PROGRAMA RAMON M. SERCHS
EDUCACIÓ  ESPIRITUALITAT  ACCIÓ SOCIAL
Programa per a monitors/es i responsables de centres d’esplai que han estat un temps implicats al Movi-
ment de Centres d’Esplai Cristians Catalans. Es vol oferir un temps pausat i de qualitat per a fer ‘parada i 
fonda’, per a revisar vocació, missió personal, etc.

A QUI VA DESTINAT?

Responsables o exresponsables dels centres d’esplai del MCECC.
Membres d’àmbits, comissions, responsables territorials...
Persones d’entre 25 i 30 anys, aproximadament.

 
QUÈ PRETÉN EL PROGRAMA?

Cercar el sentit d’allò que fem.
Oferir un espai vivencial d’intercanvi i de refl exió personal.
Viure una experiència que aprofundeixi en el nostre projecte vital i de valors.
Oferir eines que permetin treballar de forma autònoma el desenvolupament personal d’aquesta 
recerca interior.

QUINA ÉS L’ESTRUCTURA DEL PROGRAMA?

Divendres 15 de febrer - nit
Dinàmica de presentació

Dissabte 16 de febrer - matí
Relectura del nostre camí vital - Què ens ha dut fi ns aquí?

Dissabte 16 de febrer - tarda
Contemplem el nostre món - A què ens sentim cridats?

Dissabte 16 de febrer - nit
Taula de testimonis

Diumenge 17 de febrer - matí
Fonamentacions del nostre compromís

Diumenge 17 de febrer - tarda
Tornar al món – Mapa de compromisos

Per dur a terme el programa s’ha comptat amb 
l’equip de Cristianisme i Justícia, que dinamitzarà 
diferents moments i propostes del programa. 



DETALLS LOGÍSTICS

QUÈ HE DE FER PER PARTICIPAR-HI?

Si tens interès en inscriure’t, omple aquesta preinscripció. Com veuràs, el formulari et demanarà la 
teva motivació i interès per formar part del programa. 

La data límit per fer aquesta preinscripció finalitza el diumenge 25 de novembre de 2018.

Abans del 15 de gener  de 2019 caldrà realitzar la inscripció i pagament definitiu seguint les 
indicacions que es facilitaran des del MCECC. 

PER QUÈ “PROGRAMA RAMON M. SERCHS”?

Des del MCECC s’ha volgut que el present “programa” tingués una identitat 
pròpia. A diferència d’altres ocasions, no s’ha optat per buscar un nom 
“convencional” sinó que s’ha optat per referenciar-lo a partir d’un nom propi. 
Aquesta pràctica és habitual quan el que es pretén és retre un petit homenatge a persones que han 
estat rellevants i que han deixat “petjada” en la trajectòria d’una entitat, un moviment o un corrent... 
com és el cas d’en Ramon M. Serchs en l’esplai.

El Ramon M. Serchs i Santamaria (Berga 21/11/1961 – Balsareny 12/09/2002) és berguedà, un amant 
de la cultura tradicional i popular de casa nostra. Monitor de cap a peus, un apassionat dels infants, 
adolescents i joves. Mestre, i més tard capellà de la diòcesi de Solsona. Va ser autor d’algunes publica-
cions, de les que destaquem els “Pren-te temps”, on s’hi recullen refl exions i textos molt recomanables. 

Tenia molt clar què volia dir treballar en favor de l’educació en el lleure i fer-ho des del marc de les colò-
nies de vacances, l’esplai i més endavant també des de l’escoltisme. Compromès amb el què feia.
Va ser un monitor autèntic, i la seva vida va ser un servei als altres. 

PREU

El preu del programa és de 
80,00 per persona. 
Aquest inclou l’allotjament en 
règim de pensió completa, així 
com els materials formatius, 
conferències... 
S’estudiarà l’opció de facilitar transport 
col·lectiu des de Barcelona

DIES I DURADA

El programa tindrà lloc des del  
divendres dia 15 fi ns el 
dissabte de 17 de febrer.
El divendres dia 15 s’iniciarà 
amb el sopar i el diumenge dia 
17 es fi nalitzarà sobre les 19 h 
de la tarda.
L’assistència és totalment obligatòria 
durant tot l’horari del programa. 

LLOC 

El programa tindrà lloc a les 
Cases d’Acollida de Poblet, a 
la Conca de Barberà.
És un lloc tranquil i amb els 
equipaments necessaris per 
viure l’experiència que suposa 
aquest programa. 

“Fer de monitor vol dir venir a servir, no a ser servits” 
Ramon M. Serchs


