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El Consell Evangèlic de Catalunya 
és la federació de les Esglésies 

Protestants entre nosaltres.

La nostra missió és doble:

D’una banda, encarnar l’evangeli de 
Jesucrist en el si de la nostra societat.

D’altra banda, servir a les Esglésies i 
Entitats Federades en el testimoni i el 

servei comú.

El 12 de desembre de l’any 
1981 es va constituir ofici-
alment el Consell Evangè-
lic de Catalunya. És per 
aquesta raó que aquest 
any celebrarem els trenta 
anys d’aquesta institució. I 
ho celebrarem amb un do-
ble esperit. D’una banda, 
donant gràcies a Déu per 
la tasca realitzada i per la 
història viscuda. I, d’altra 
banda, mirant cap enda-
vant per renovar la nostra 
visió, per buscar la direc-
ció del Senyor per la seva 
Església en la pròxima dè-
cada.
Hem cregut que la millor 
manera de fer-ho era mi-
rant la paraula de Déu i en 

aquesta paraula trobem la 
visió que va rebre el profe-
ta Isaïes de part del Senyor. 
En el capítol 6 del llibre que 
porta el seu nom trobem, 
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en el verset 3, com el pro-
feta és confrontat amb la 
santedat de Déu i amb la 
plenitud de la seva glòria 
la qual omple tota la terra.
Aquesta santedat de Déu 
porta al profeta a pren-
dre una major conscièn-
cia 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: 
“... Sent home impur de lla-
vis i habitant al mig de po-
ble que té llavis impurs”, 
Isaïes 6:5.
La sinceritat i honestedat 
de cor del profeta és el 
que fa possible que el foc 
purificador de Déu toqui 
els seus llavis, toqui la seva 

vida.
Una vega-

da que el 
profeta     
    ha 

Però cal no oblidar que 
la resposta d’Isaïes és una 
resposta que es dóna en 
dos temps. La primera res-
posta del profeta es dóna 
quan pren consciència de 
la seva falta de santedat i 
aquesta presa de consci-
ència el porta a admetre 
que Déu actuï en la seva 
vida perquè el porti fins on 
el vulgui portar.
És, precisament, quan ha 
arribat espiri-
tualment fins 
on Déu el vo-
lia portar quan 
està preparat 
per respondre 
a la pregunta 
de Déu: “A qui 
enviaré?”, Isaï-
es 6:8.
Nosaltres creiem que Déu 
ens està donant la visió 
per a Catalunya per a la 
nova dècada que estem 
començant, però també 
creiem que no estem pre-
parats per fer nostra aques-
ta visió. Hem de prendre 
consciència, com a cre-
ients i com a poble, de la 
nostra manca de santedat 
per fer possible que Déu to-

qui els nostres llavis i els nos-
tres cors.
La visió per a la nova dèca-
da és una visió renovadora 
i transformadora. Tot i que 
aquesta visió és raó neces-
sària per mobilitzar el poble 
de Déu, no és raó suficient.
La raó suficient és que 
aquesta part del poble 
de Déu que som nosal-
tres prenguem conscièn-
cia de la nostra manca 

de santedat i, 
des d’aques-
ta conscièn-
cia personal i 
coŀlectiva, es-
tiguem en dis-
posició de fer 
nostra la visió 
de Déu per a 

Catalunya i per a nosaltres 
en la pròxima dècada.
Si així ho fem, serà un temps 
ple de benediccions durant 
el qual la presència de Déu 
es farà encara més present 
a Catalunya i el goig al cel 
serà gran perquè no se-
rem impediment per a les 
benediccions que Déu vol 
vessar sobre nosaltres.
Si no ho fem així, serà un 
programa més, una acti-

santificat els seus llavis i la 
seva vida és quan Déu for-
mula una pregunta en veu 
alta: “A qui enviaré?”, Isaï-
es 6:8.
Déu ha donat una visió a 
Isaïes no per la seva pròpia 
contemplació, sinó perquè 
aquesta visió transformi la 
seva vida i el porti a com-
plir la missió que Déu vol 
encomanar-li. Però Déu no 
imposa. Déu dóna la visió 
i planteja la pregunta: “A 
qui enviaré?”, Isaïes 6:8.
La resposta que dóna Isa-
ïes a aquesta pregunta 
de Déu tots la recordem: 
“Aquí 

Hem de prendre 
consciència, com 
a creients i com a 

poble, de la nostra 
manca de santedat em 

tens, 
envia-
m’hi a 

mi!”.



vitat més. Per a uns, serà una activitat encertada. Per a 
altres, millorable. I per d’altres, una inconveniència que ni 
tan sols es molestaran en conèixer en què consisteix per-
què prefereixen continuar tancats en si mateixos, conven-
çuts que són els únics creients veritables.
Déu ens ha donat la visió.
Ara ens toca a nosaltres fer les nostres les paraules del pro-
feta: “... Sent home impur de llavis i habitant al mig de 
poble que té llavis impurs”, Isaïes 6:5.
Per a uns, el procés ha començat. Per a altres, comencen 
a descobrir-ho. I per molts més, encara està per descobrir.
Alguns ja hem contestat la pregunta de Déu. I li hem dit: 
“Aquí em tens, envia-m’hi a mi!”.
T’apuntes?

Guillem Correa
Secretari General

Consell Evangèlic de Catalunya

Quan l’any 2015 va finalit-
zar el “Festival de l’Esperan-
ça” els líders de l’Església 
ens vam reunir per donar-li 
gràcies a Déu per les bene-
diccions que havíem expe-
rimentat. La Gràcia de Déu 
s’havia vessat sobre nosal-
tres i vam voler ser un poble 
agraït.
Déu havia obert una “fines-
tra de benediccions entre 
nosaltres” i molts vam en-
tendre que era la nostra 
responsabilitat que aques-
ta finestra romangués ober-
ta.
Compartim amb el liderat-
ge una doble visió:
D’una banda, en la unitat 
d’acció Déu Esperit Sant 
vessa pluja de benedicci-
ons.
D’altra banda, sense re-
nunciar a les nostres res-
ponsabilitats amb la nos-
tra Comunitat Local hem 
d’encarnar la Teologia del 
Regne de Déu que és en la 
que s’agrada el Senyor.
Ens vam proposar pregun-
tar-li a Déu com era el se-
güent pas que hem de 
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caminar junts i el que Déu 
va posar en el nostre cor 
el podem resumir en les se-
güents paraules:
Per les raons que siguin Ca-
talunya està en el primer 
pla de l’actualitat tant en 
l’àmbit català, espanyol, 
europeu com fins i tot, i 
d’alguna manera, a esca-
la mundial.
Molts poden fer una lectura 
política de la situació actu-
al però ens correspon com 
a Església fer una lectura 
profètica del que està es-
devenint i el que està esde-
venint, espiritualment par-
lant, és que Déu ens està 
donant una oportuni-
tat a l ’Esg lés ia 
d e Jesucrist 

per a 
s e r 

Com FuNciOnEm?
COM ESTEM ORGANITZATS?
El Consell Evangèlic és una organització democràtica.
La màxima autoritat està en l’Assemblea de membres, 
integrada pels delegats de cada comunitat o Església 
Local, que ha activat la seva membresía.
Els delegats elegeixen els membres del Plenari (Entre 20 i 
30 persones).
El Plenari es reuneix 3 o 4 vegades a l’any per ser consultat 
en qüestions clau o per dilucidar sobre tema sobre els 
quals hem de prendre una postura compartida.
El secretari general tria, d’entre els membres del Plenari, 
als membres del Secretariat (Entre 7 i 10 persones).
El Secretariat es reuneix mensualment i quan fos necessari.

Assemblea General

Plenari (23-25 persones)

Oficina Tècnica Secretariat 
(7-10 persones)

Secretari
General

Serveis
(17-18)

Director/a
Servei

ara i aquí les seves testi-
monis. És una crida a ser 
ambaixadors de Crist en 
aquesta nostra terra. No 
importa d’on vinguem sinó 
que el realment important 
és que la nostra responsa-
bilitat com a església és la 
de portar el missatge de 
Jesús a quants estiguin dis-
posats a escoltar-lo.
Per aquesta raó estem em-
penyent un moviment de 
plantació o de refundació 
d’Església o comunitats lo-
cals perquè totes les perso-
nes que visquin i treballin a 
Catalunya tinguin l’oportu-
nitat de tenir una trobada 
personal amb Jesús i de 
forjar el seu caràcter de 
deixeble en el model disse-
nyat per Jesús.
I la Bíblia diu i ensenya en 
Joan 15 que per aconse-
guir l’Església de Jesucrist 
ha d’unir-se al projecte de 
Déu que és el d’aconseguir 
Catalunya per a Jesús.
Aquest és el 

PLa d’AcCió
CaTaLuNYa  2025



COM ACTIVAR LA MEMBRESÍA? 
Per ser membre de Consell Evangèlic cada comunitat 
o Església Local ha de ser membre de FEREDE. Un cop 
és membre de FEREDE, NOMÉS ha d’activar la seva 
membresía que consisteix a omplir els papers de soŀlicitud 
que faciliten des de l’Oficina Tècnica del CEC.

COM ES PRENEN LES DECISIONS?
En el Secretariat les decisions es prenen per unanimitat i 
en aquelles decisions de l’Assemblea, que així la llei ho 
requereix, es voten perquè quedi reflectit en acta.

COM ES FAN LES VISITES INSTITUCIONALS?
Les visites institucionals es fan sempre en grup més o menys 
ampli segons ho requereixi cada circumstància.

COM FUNCIONA L’OFICINA TÈCNICA?
Per poder realitzar tots els ministeris que les comunitats 
o Esglésies locals han encomanat al CEC, s’ha creat 
una Oficina Tècnica, la labor es complementa amb la 
participació de voluntariat, sense el qual, no es podrien 
realitzar els actuals ministeris.  

COM ENS FINANCEM?
El CEC es finança a través de les quotes que aporten les 
comunitats o Esglésies locals que són membres, juntament 
amb les quotes que aporten les entitats socials i de tota 
mena, que també han soŀlicitat la seva membresía.
L’informe econòmic del CEC està supervisat externament 
i del mateix es rendeixen comptes a l’Assemblea anual.

QuÈ Fa el CEC?

El CEC fa el que les comunitats o Esglésies locals li 
han encomanat en funció dels recursos espirituals, 
humans, econòmics i físics de què disposem.

La majoria dels serveis que podem prestar des del CEC és 
gràcies al fet que el poble evangèlic disposa a Catalunya 
d’una plataforma unitària que és la federació del Consell 
Evangèlic de Catalunya.



Gracies al CEC a Catalunya s’estan 
desenvolupant els següents ministeris:

AP

Que

pot fer el 
Consell 
Evangèlic 
per a tu

Aportació Protestant
Butlletí digital en català i en 
castellà on podem publicar 

les nostres notícies i on 
podem conèixer les notícies 

dels altres.

CPCaminada de Pregària
Cada segon dissabte a les 

11 del matí es convoca una 
caminada d’oració. L’objectiu 
és que hi hagi una caminada 

similar el mateix dia i a la 
mateixa hora en cada un 

dels 10 districtes de la ciutat 
de Barcelona i en totes i 

cadascuna de les poblacions 
importants de Catalunya.

CEJV
Centre d’Estudis 

Joan Vallès
Escola per a la formació 

del voluntariat.

Comitè Evangèlic per a la 
Immigració de Catalunya

Promou la participació de les 
Comunitats de nou vinguts 

en el testimoni comú de 
l’Església.

CEIC

1

2

3
4



És l’òrgan de consulta sobre 
temes jurídics del Consell.

CEBConsell Evangèlic de 
Barcelona

Aplega les esglésies i 
organismes evangèlics de 
la ciutat de Barcelona per 
a activitats comunes de 
testimoniatge a la ciutat. 

Consells Territorials

Delegació protestant al 
GTER

Impulsa la creació de Consells 
evangèlics a nivell comarcal 
i local per tal de mobilitzar i 
involucrar el màxim nombre 

possible de comunitats i 
organismes evangèlics en 

activitats conjuntes.

DP

Consell Assessor JurídicCAJ

CT

El CEC nomena els seus 
representants oficials en el Grup 

de Treball Estable de les Religions 
del qual hem estat uns dels seus 

principals impulsors.

DIGNITAT

Aplega i coordina les entitats 
socials evangèliques i les 

diaconies d’acció social de 
les esglésies evangèliques 

en xarxa a Catalunya. 
Representa les entitats que 
en formen part davant les 

Administracions.

ERE
Ensenyament de la Religió 

Evangèlica
Coordina l’ensenyament de 
religió evangèlica als centres 

públics de Catalunya, així com 
els mestres d’ERE a Primària i 

Secundària

EP

La Plaça és una plataforma 
que promou la plantació 

o refundació d’esglésies a 
Catalunya.

Església Perseguida
Destinat a fomentar i 
coordinar accions de 

solidaritat amb aquesta 
part de l’Església.

LP

Dignitat Xarxa d’entitats

La Plaça de Catalunya
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La visió de M4 Catalunya és 
veure un moviment de Déu 

al nostre país on cada ciutat 
o poble sense testimoni de 
Jesús, vegi néixer una nova 

comunitat evangèlica. 

MEPMinisteri Evangèlic a 
Presons

Promou el testimoni evangèlic 
i coordina l’assistència 

religiosa i social a tots els 
centres penitenciaris de 

Catalunya i als familiars dels 
presos

Néixer de Nou

És el programa evangèlic de la 
televisió catalana que s’emet 

cada últim diumenge de mes, o 
que es pot consultar a TV3 a la 
carta. Aquest programa és un 
dels més vistos en els matins en 

què és emès.

M4 CatalunyaM4C

NN

DIGNITAT

És l’instrument del qual s’ha 
dotat el CEC per a disposar 

d’uns mínims recursos 
humans que facin possible la 
coordinació de tots els serveis 

que s’ofereixen al poble 
evangèlic.

PHPPastoral Hospitalària 
Protestant

És el servei d’atenció pastoral 
als hospitals que podem oferir 

només des de la unitat de 
l’Església.

Oficina Tècnica
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Algunes referències històriques del CEC

 ✓ El 30 de juny de l’any 1979 es constitueix el Consell de 
les Esglésies evangèliques de Catalunya.

 ✓ El 2 de desembre de 1981 culmina el procés de 
refundació sota el nom de Consell Evangèlic de 
Catalunya inspirat per l’actual secretari general 
d’aquesta.

 ✓ Després de moltes gestions, el 10 de juliol de l’any 
1987 el CEC aconsegueix personalitat jurídica civil 
a l’empara de la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

 ✓ El 20 de setembre de l’any 1995 el CEC es constitueix 
per tercera vegada com a entitat jurídica religiosa i 
finalment aconsegueix ser admès en el Registre del 
Ministeri de Justícia l’1 de desembre d’aquest mateix 
any.

 ✓ El 29 de setembre de l’any 1995 es presenta la 
soŀlicitud de membres a la FEREDE la qual és finalment 
acceptada segons consta en la diligència del dia 
10 de març de 1997. Amb aquesta acceptació el 
CEC és el representant de la FEREDE a Catalunya i els 
seus membres tenen dret a acollir-se als convenis de 
coŀlaboració signats entre la FEREDE i l’Estat Espanyol 
el primer dels quals va ser publicat al BOE el dia 12 de 
novembre de l’any 1992.

 ✓ El 21 de maig de l’any 1998 el CEC signa el conveni 
marc com a base de coŀlaboració entre la nostra 
federació i la Generalitat de Catalunya en defensa 
de la Llibertat Religiosa i dels drets que de la mateixa 
es deriven.

 ✓ A l’Estatut de l’any 2005 s’incorpora per primera 
vegada un text legal en defensa de la Llibertat 
Religiosa inspirat en les propostes, entre d’altres, de la 
Comunitat Protestant.

 ✓ Davant l’allau d’iniciatives municipals per tancar 
Comunitats Locals i davant la impossibilitat de donar 
una resposta adequada a aquesta situació, el CEC 
soŀlicita l’empara de la Generalitat de Catalunya 
en defensa de la Llibertat Religiosa. Després d’un 
llarg debat el 22 de juliol de l’any 2009 es publica 
la Llei 16/2009 en la qual s’estableix les bases per a 
protegir i preservar les comunitats locals ja existents 
i per minimitzar al màxim els requeriments per a 
l’establiment de noves comunitats locals. Tot i que 
la llei, tal com sempre l’ha qualificat el secretari 
general del CEC és “perfectible” i està pendent la 
seva memòria econòmica ha estat un primer pas que 
hem de perfeccionar en l’àmbit municipal perquè la 
Llibertat Religiosa no és una batalla guanyada en el 
passat sinó que ha de guanyar-se cada dia.



l’Església i no només per a una part de l’Església.

Estem convençuts que si ho fem tal com ho estem 
plantejant quan arribi el 2025, si el Senyor no ha tornat 
abans, tot serà diferent de tal com ara ho estem pensant, 
excepte en allò que és la qüestió clau de tot aquest 
procés: Volem estar, i volem continuar estant en el 2025, 
a la Voluntat de Déu per a les nostres vides com Església 
de Catalunya.

Guillem Correa
Secretari General CEC

Barcelona 2011.01.08

Ara et toca a tu
L’objectiu final d’aquest Pla d’Acció és ser de benedicció 
i per això convidem a tots a fer-lo seu, a viure-ho com a 
propi, a millorar-lo amb les seves aportacions i a construir, 
entre tots i totes, aquesta part de el regne de Déu que ens 
ha estat encomanada.
Aquest Pla d’Acció es basa en una visió que creiem ve de 
Déu i que es concreta en tres eixos:

1. Fer més visible la Unitat de l’Església.
2. Aixecar encara més el Testimoni de l’Església.
3. Promoure molt més encara l’Oració de l’Església.

Les paraules clau són:

• Fer visible la unitat.
• Aixecar el Testimoni.
• Promoure l’Oració.

Amb aquesta iniciativa, el CEC vol involucrar a tot el 
poble de Déu de Catalunya i per aquesta raó estem 
prenent, amb l’ajuda del Senyor, dues iniciatives:

1. Convidem a totes les comunitats o Esglésies locals, 
famílies denominacionals, entitats socials o de qual-
sevol altre àmbit, organismes interdenominacionals, 
que treballen a Catalunya, a fer seva aquesta visió i 
aquesta iniciativa i a comprometre amb el Pla d’Ac-
ció.

2.  Presentarem aquest Pla d’Acció per tot el territori 
català perquè volem que sigui un projecte per a tota 
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