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PLa D‟aCCió

CaTaLuNYa 2011-2021

El 12 de desembre de l‟any 1981 es va constituir oficialment el Consell Evangèlic
de Catalunya. És per aquesta raó que enguany celebrarem els 30 anys d‟aquesta
institució. I ho celebrarem amb un doble esperit. Per una banda tot donant gràcies
a Déu per la feina feta i per la història viscuda. I, per l‟altra banda, tot mirant
endavant per renovar la nostra visió, per cercar la direcció del Senyor per a la
seva Església en la pròxima dècada.
Hem cregut que la millor manera de fer-ho era mirant la paraula de Déu i en
aquesta paraula trobem la visió que va rebre el profeta Isaïes de part del Senyor.
En el capítol 6 del llibre que porta el seu nom trobem, en el verset 3, com el
profeta és confrontat amb la santedat de Déu i amb la plenitud de la seva glòria
que omple tota la terra.
Aquesta santedat de Déu porta el profeta a prendre una més gran consciència de
la necessitat de la seva pròpia santedat i de la manca de santedat del seu poble.
És per aquesta raó que Isaïes afirma unes sentides paraules quan diu: “Jo, que
sóc un home de llavis impurs i visc enmig d’un poble de llavis impurs”,
Isaïes 6, 5.
La sinceritat i honestedat del cor del profeta és el que fa possible que el foc
purificador de Déu toqui els seus llavis, toqui la seva vida.
Un cop el profeta ha santificat el seus llavis i la seva vida és quan Déu formula una
pregunta en veu alta: “Qui hi enviaré?”, Isaïes 6, 8.
Déu ha donat una visió a Isaïes no per a la seva pròpia contemplació, sinó perquè
aquesta visió transformi la seva vida i el porti a complir la missió que Déu li vol
encomanar. Però Déu no s‟imposa. Déu dóna la visió i planteja la pregunta: “Qui
hi enviaré?”, Isaïes 6, 8.
La resposta que dóna Isaïes a aquesta pregunta de Déu tots la recordem: “Aquí
em tens. Envia-m’hi”.
Però cal no oblidar que la resposta d‟Isaïes és una resposta que es dóna en dos
temps: La primera resposta del profeta es dóna quan pren consciència de la seva
falta de santedat i aquesta presa de consciència el porta a admetre que Déu actuï
a la seva vida per portar-lo fins on el vol portar.
És, precisament, quan ha arribat espiritualment on Déu el volia portar quan està
preparat per respondre a la pregunta de Déu: “Qui hi enviaré?”, Isaïes 6, 8.
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Nosaltres creiem que Déu ens està donant una visió per a Catalunya per a la nova
dècada que estem començant però també creiem que encara no estem preparats
per fer nostra aquesta visió. Ens cal prendre consciència, com a creients i com a
poble, de la nostra manca de santedat per fer possible que Déu toqui els nostres
llavis i els nostres cors.
La visió per a la nova dècada és una visió renovadora i transformadora però
aquesta visió és raó necessària per mobilitzar el poble de Déu, però no és raó
suficient.
La raó suficient és que aquesta part del poble de Déu que som nosaltres prenguem
consciència de la nostra manca de santedat i, des d‟aquesta consciència personal i
col·lectiva, estiguem en disposició de fer nostra la visió de Déu per a Catalunya i
per a nosaltres per a la pròxima dècada.
Si ho fem així serà un temps ple de benediccions on la presència de Déu es farà
encara més present a Catalunya i on el goig en el cel serà gran perquè no serem
impediment per a les benediccions que Déu vol vessar sobre nosaltres.
Si no ho fem així serà un programa més, una activitat més. Per a uns, serà una
activitat encertada. Per a altres, millorable. I per a altres, una inconveniència que
ni tan sols es molestaran en esbrinar en què consisteix perquè prefereixen
continuar tancats en ells mateixos convençuts que són els únics creients
veritables.
Déu ens ha donat la visió.
Ara ens toca a nosaltres fer nostres les paraules del profeta: “Jo, que sóc un
home de llavis impurs i visc enmig d’un poble de llavis impurs”, Isaïes 6, 5.
Per a uns, el procés ha començat. Per a altres, tot just l‟estan descobrint. I per a
molts més, encara està per descobrir.
Alguns ja hem contestat la pregunta de Déu. I li hem dit: “Aquí em tens. Enviam’hi”.
T‟hi apuntes?
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PreseNTaciÓ DeL PLa D‟aCCió
El Pla d‟Acció 2011-2021 neix com un procés que té en l‟any 2011 la seva data
d‟inici i que aspirem a què es pugui estendre durant tota la dècada.
Aquest Pla d‟Acció es basa en una visió que creiem que ve de Déu i es concreta
en tres eixos:
1. Fer més visible la Unitat de l‟Església.
2. Aixecar encara més el Testimoniatge de l‟Església.
3. Promoure molt més encara la Pregària de l‟Església.
Les paraules claus són:
Fer visible la Unitat.
Aixecar el Testimoniatge.
Promoure la Pregària.
Els tres eixos es desenvolupen en tot un seguit d‟activitats, algunes de les quals
poden durar tota la dècada i d‟altres només duraran un determinat període de
temps i, naturalment, en vindran de noves.
El que vol el CEC, amb aquesta iniciativa, és involucrar tot el poble de Déu de
Catalunya i per aquesta raó estem prenen, amb l‟ajut del Senyor, dues iniciatives:
1. Convidem totes les Comunitats Locals, famílies denominacionals i
organismes interdenominacionals, que treballen a Catalunya, a fer seva
aquesta visió i aquesta iniciativa i a comprometre‟s amb el Pla d‟Acció.
2. Presentarem aquest Pla d‟Acció per tot el territori català perquè volem que
sigui un projecte per a tota l‟Església i no pas per a una part de l‟Església.
Però el Pla d‟Acció està pensat perquè sigui un vestit fet a mida. És a dir: de
geometria variable. Malgrat que aspirem i proposem que el Pla d‟Acció sigui
acceptat i seguit en la seva totalitat, estem oberts perquè tothom decideixi quina
part del camí pot o vol fer unit amb la resta de l‟Església i quina part del camí no
pot o no vol fer amb la resta del cos de Crist.
L‟objectiu final d‟aquest Pla d‟Acció és ser de benedicció i per aquesta raó
convidem tothom a fer-lo seu, a viure‟l com a propi, a millorar-lo amb les seves
aportacions i a construir, entre totes i tots, aquesta part del Regne de Déu que ens
ha estat encomanada.
Estem convençuts que si ho fem tal i com ho estem plantejant quan arribi el 2021,
si el Senyor no ha tornat abans, tot serà diferent de com ara ho estem pensant,
excepte en el que és la qüestió clau de tot aquest procés: Volem estar, i volem
continuar sent-hi en el 2021, en el Voler de Déu per a les nostres vides com
Església de Catalunya.
Guillem Correa
Secretari General CEC
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acTiviTaTs DeL PLa D‟acció
Primer Eix,
Fer visible
La Unitat de l‟Església
30 aniversari del CEC, acte públic.
Culte unit en el què el CEC convoca la Comunitat Protestant en
motiu del seu 30è aniversari. 4 de juny de 2011.

3CPC. “Units per a la Missió. Escoltant-nos els uns als
altres”.
El tercer Congrés Evangèlic de Catalunya proposarà diversos
temes per a la reflexió: Lideratge de Futur, Inclusió Social,
Missió, Impacte Cultural, Rellevància Social.

Acte Públic per un Món sostenible.

Activitat de sensibilització que posarà de manifest la nostra
convicció, en tant que evangèlics, que la mà de Déu és present a
la seva creació i que hem de responsabilitzar-nos-en.

Iniciativa política:
Religiosa.

Pacte

per

a

la

Normalització

La proposta, que s’ha fet arribar als partits polítics amb
representació parlamentària per tal que hi hagi consens, té com
a objectiu avançar significativament en la normalització de les
confessions religioses al si de la nostra societat.

Segon Eix,
Aixecar
El Testimoniatge de l‟Església
Culte commemoratiu del
Retransmissió en directe.

Dia

de

la

Reforma.

La retransmissió en directe pel Canal 33 permet posar a l’abast
dels nostres concuitadans la realitat d’un culte evangèlic, el
contingut del qual gira en torn a la celebració dels principis de la
Reforma Protestant: Només la Fe, Només la Gràcia, només
l’Escriptura.
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Commemoracions per ciutats i comarques del Dia de la
Reforma.
La celebració del Dia de la Reforma en diversos llocs de
Catalunya té com a propòsit principal ampliar el ressò de la
celebració i contribuir a apropar l’Evangeli a la població.

Activar trimestralment els contactes de Néixer de Nou.

Seguiment dels contactes aconseguits al llarg dels anys a través
del programa de televisió “Néixer de Nou” amb accions concretes
de comunicació de l’Evangeli.

“Mi esperanza”, missatge públic a tv i trobada per les
cases.
Activitat evangelística d’abast estatal que es durà a terme a
través d’un programa de televisió emès des d’una cadena de
televisió privada.

Tercer Eix,
Promoure
La Pregària de l‟Església
Any especial d‟intercessió per Catalunya.
10 de setembre 2011, Catalunya preguem per tu.
Culte de pregària amb l’objectiu de presentar a Déu el
nostre país i les seves necessitats.

Els divendres, a les 15 h., 5 minuts perquè
Catalunya sigui per a Jesús.
Proposta adreçada a totes les comunitats i a tots els
creients per pregar a la mateixa hora, perquè l’Evangeli
sigui conegut a casa nostra.

2 d‟abril 2011,Unir-nos al dia de pregaria perquè
volem Espanya per a Jesús.
Iniciativa per donar suport al mateix plantejament de
pregària que es duu a terme a tot l’Estat.

11 de novembre, vigília de pregària.

Activitat conjunta per intercedir per Catalunya, pel 3
Congrés Protestant de Catalunya i per Mi Esperanza/La
Meva Esperança.
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PreseNTacioNs DeL PLa D‟aCCió
Localitats
1. Culte Unit, Barcelona, Avanç de Presentació, 08.01.11
2. Baix Llobregat, Garraf, Penedès i Anoia, 26.02.11
3. Tarragona, 14.03.11
4. Comitè Organitzador i Ponents 3r CPC, Barcelona, 26.03.11
5. Banyoles, 10.05.11
6. Lleida, 28.05.11
7. Culte 30è aniversari del CEC, Barcelona, 04.06.11
8. Vallès, Maresme i Bages, 16.07.11

Objectiu:

200 esglésies involucrades
en el Pla d‟Acció
Catalunya 2011
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Departament de Cultura

maTeriaLs
a disposició de les esglésies

Nou Testament [en català, francès o àrab]
Evangeli de Sant Joan
Bíblia [anglès o hebreu]
Imatges del llibre de Job
Amb una selecció de texts del llibre de Job. Cedits per Sociedad Bíblica.

Imatges del llibre de Salms
Amb una selecció de texts del llibre de Salms. Cedits per Sociedad Bíblica.

El Llibre de Vida
La vida de Crist en ordre cronològic a partir dels textos bíblics. Inclou preguntes
d‟estudi al final de cada apartat i índex dels texts bíblics utilitzats.

Ten Valor, ten Esperanza
A propòsit del dolor i la salut. Cedits per Sociedad Bíblica.

La Oración
Porcions de les Escrpitures en la versió DHH.

Cor gospel.cat
Exposició „7 Veus, 1 Camí per la pau‟
Exposició itinerant que presenta la vida i el pensament de 7 destacats personatges
de l‟àmbit protestant reconeguts mundialment per les seves aportacions a favor de la
pau al món.

Pot sol·licitar-los a: cultura@consellevangelic.cat o al 93 424 10 20
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El Consell Evangèlic de Catalunya és una entitat democràtica regida per una
Assemblea General formada pels delegats de les esglésies i entitats
membres. És responsabilitat d‟aquesta Assemblea establir les directrius de la
seva actuació. Per fer-ho compta amb un Consell Executiu.
El treball està dividit en Àrees, cadascuna de les quals compta amb un equip de
treball que es reuneix regularment. A més a més, el Consell Executiu nomena
Comissions de Treball segons les necessitats de cada moment. L‟Oficina
Tècnica s‟ocupa d‟implementar les activitats i projectes de l‟entitat.
Àrees de Treball:
Àrea de Relació amb les Esglésies:
Dpt. Tècnic (ESTE) | Dpt. Pastoral (Associacions) | Dpt. Noves
Tecnologies.
Àrea de Missión i Evangelització:
Dpt. Missió | Dpt. Evangelització | Pla Coordinació Missionera |
Ensenyament Religió Evangèlica | Comissió de Ràdio | Curs Vida de Jesús.
Àrea de Cultura:
Dpt. Cultura | Dpt. Joves | Dpt. Dona | Exposició “7 Veus per la Pau”.
Àrea Social:
Centre d‟Estudis Joan Vallès | Oficina Voluntariat | Diaconia Catalana |
Ministeri Evangèlic a Presons | Comitè Evangèlic per a la Immigració |
Pastoral Hospitalària Protestant.
Àrea Relacions Institucionals:
FEREDE | Generalitat de Catalunya | Estat | Grup Treball Estable de les
Religions | Observatori Llibertat Religiosa.
Àrea Econòmica:
Informació, Supervisió.
Oficina Tècnica:
Projectes i Memòries | Comunicació | Revista electrònica „Aportació
Protestant‟ | Publicacions | Suport a les Àrees de Treball | Administració
Demarcacions:
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona
Organismes autònoms:
Programa de televisió „Néixer de Nou‟ | Cor gospel.cat | Cèl·lula de Reflexió
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