


DETALLS LOGÍSTICS 

DIES I DURADA 

El programa tindra lloc des del 
divendres dia 5 fins el 
diumenge 7 de febrer. 
El divendres dia 5 s'iniciara 
amb el sopar i el diumenge dia 
7 es finalitzara sobre les 18 h 
de la tarda. 
t.:assistencia és totalment obligatoria 
durant tot l'horari del programa. 

LLOC 

El programa tindra lloc a les 
Cases d' Acollida de Poblet, a 
la Conca de Barbera. 
És un lloc tranquil i amb els 
equipaments necessaris per 
viure !'experiencia que suposa 
aquest programa. 

QUE HE DE FER PER PARTICIPAR-HI? 

PREU 

El preu del programa és de 
90,00€ per persona. 
Aquest inclou l'allotjament en 
regim de pensió completa, així 
com els materials formatius, 
conferencies ... 
S'estudiara l'opció de facilitar transport 
col-lectiu des de Barcelona 

Si tens interes en inscriure't, omple aquest formulari. Et demanem que en el camp d'observacions 
facis constar la teva motivació i interes per formar part del programa. 

https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/20210205PROGRAMARAMONMSERCHS/nou 

La data límit per fer aquesta inscripció és el diumenge 30 de novembre de 2020 

Les places són limitades, en cas de rebre més sol.licituds és fara una selecció deis participants 

PER QUE "PROGRAMA RAMON M. SERCHS"? 

Des del MCECC s'ha volgut que el present "programa" tingués una identitat 
propia i per aixo s'ha optat per referenciar-lo a un nom propi. Amb aixo es pretén 
retre un petit homenatge a persones que han estat rellevants i que han deixat petjada 
en la trajectoria d'una entitat, un moviment o un corrent. .. com és el cas d'en Ramon M. Serchs. 

El Ramon M. Serchs i Santamaria (Berga 21/11/1961 -Balsareny 12/09/2002) era bergueda., un amant 

de la cultura tradicional i popular de casa nostra. Monitor de cap a peus, un apassionat deis infants, 

adolescents i joves. Mestre, i més tard cape/la de la diócesi de Solsona. Va ser autor d'algunes publica

cions, de les que destaquem e/s "Pren-te temps", on s'hi recul/en reflexions i textos molt recomanables. 

Tenia molt ciar que volia dir treballar en favor de l'educació en el 1/eure i fer-ho des del marc de les colo

nies de vacances, /'esplai i més endavant també des de /'escoltisme. Compromes amb el que feia. 

Va ser un monitor autentic, i la seva vida va ser un servei a/s a/tres. 

Ramon M. Serchs 

https://inscripcionsmcecc.peretarres.org/inscripcio/20210205PROGRAMARAMONMSERCHS/nou



