REGLAMENT DE L’ESGLÉSIA
PROTESTANT
de
BARCELONA-CENTRE

ASSEMBLEA 2013

REFERÈNCIA HISTÒRICA.
L'església protestant que es reuneix al carrer dels Tallers número 26 de
Barcelona, anomenada Església Protestant de Barcelona-Centre, té una història de
més de 140 anys.
Fou l'any 1869 quan un missioner metodista inicià la seva tasca a Barcelona. Es deia William Thomas Brown i va ser el setembre del 1871 quan aconseguí
constituir en el número 10 del carrer Abaixadors de Barcelona, en un principal, la
primera Església Metodista amb 6 membres. Així consta en la primera acta de l'Església.
L'any 1872 van néixer les esglésies del Poble Nou i de Sant Martí (Clot). D'aquesta manera naixia el Circuit Metodista que perdurà com a tal fins l'any 1955
(continuant com a circuit dins la I.E.E. fins l'any 1985).
El Circuit es va anar ampliant però l'Església de Barcelona, que és com es
coneixia l'església del carrer Abaixadors, fou sempre considerada l'església central i
era pastorejada pel pastor "superintendent" de l'obra metodista per a Catalunya i
les Balears.
L'any 1892 el Circuit de Catalunya ja comptava amb més de 120 membres
dels quals més de la meitat ho eren de l'església del carrer Abaixadors de Barcelona.
Fou aquest any quan l'església es traslladà de local i passà al número 16 del
carrer Banys Nous on hi havia hagut una botiga.
L'any 1895 es canvià de local i passà al número 63 del carrer de Sant Pere
Més baix, en el pis principal.
L'any 1899 es tornà a traslladar de local per a poder-hi tenir espai per a
escoles i passà al número 80 del mateix carrer Baixa de Sant Pere.
Va ser en expirar el contracte de lloguer d'aquest últim local, l'any 1911,
que es llogaren el primer pis i el pis principal del número 22 del carrer Ripoll on l'església es va reunir fins l'any 1953, que va passar al local actual del carrer dels Tallers
número 26.
L'Església ha estat, doncs, al c/Abaixadors,10 (21 anys), al c/Banys Nous,16
(3 anys), al c/Baixa de Sant Pere,63 (4 anys), al c/Baixa de Sant Pere,80 (12 anys),
al c/Ripoll,22 (42 anys) i finalment al local del c/Tallers,26.
L'obra evangèlica metodista a Catalunya i les Balears fou sostinguda per la
Methodist Missionary Society d'Anglaterra com a missió fins l'any 1955, que va passar a formar part integrant de la I.E.E. (Iglesia Evangélica Española). Des de l'any
1955 l'ajuda va anar minvant fins a extingir-se totalment l'any 1964.
Durant aquests anys han desenvolupat el seu ministeri a l'Església de Barcelona-Centre els següents pastors (amb el càrrec de "superintendents" mentre es depenia d'Anglaterra):
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1869-1875 ( 6 a.)
1875-1877 ( 2 a.)
1877-1888 ( 11 a.)
1888-1896 ( 8 a.)
1896-1916 ( 20 a.)
1916-1924 ( 8 a.)
1924-1933 ( 9 a.)
1933-1938 ( 5 a.)

- William Thomas Brown
(superintendent)
- John R. Griffin
(superintendent)
- Robert Simpson
(superintendent)
- Joseph G.V. Brown
(superintendent)
- Franklyn G. Smith
(superintendent)
- William Lord
(superintendent)
- Samuel H.G. Saunders
(superintendent)
- Josep Capó
(superintendent)
guerra civil i postguerra
1938-1944 ( 6 a.)
- Esteban Roca i Elizabeth Adam (com a encarregats)
1944-1948 ( 4 a.)
- Josep Capó
(superintendent)
1948-1953 ( 5 a.)
- Elizabeth Adam (diaconessa - encarregada)
1953-1955 ( 2 a.)
- George Bell (superintendent) i Benjamín Heras
integració a la IEE
1955-1983 ( 28 a.) - Samuel Capó
1983-2000 ( 17 a.) - Enric Capó
2000-2001 ( >1 a.) - Daniel Reyes i Enric Capó
2001-2002 ( 1 a.)
- Consell de l’església
2002-2006 ( 4 a.)
- Ralph Baudish
2006-2007 ( 1 a.)
- Enric Capó i Consell de l’església
2007-2011 (4 a.)
- Carles Capó
2011-2012 ( 6 m.) - Enric Capó i Consell de l’església
2012 ( 6 m.)
- Pablo Garcia i Consell de l’església
2012
- Marta López
Les esglésies del Circuit Metodista de Catalunya i les Balears van entrar a
formar part integrant de la IEE l'any 1955. Des de l'any 1906 hi havia hagut contactes per a entrar a formar part d'una federació o unió d'esglésies anomenada "Iglesia
Evangélica Española" però, degut al seu reglament "absorbent", no va ser possible.
L'any 1930 assisteixen per primera vegada dos membres de les Esglésies del
Circuit a l'Assemblea de la IEE a Santander. Són els pastors Josep Capó i Joan Capó i
en són nomenats president i secretari respectivament, però no és fins l'any 1950 que
es torna a parlar d'una integració plena.
Fou l'any 1955 que finalment s'assoleix la unió, quedant però, el Circuit com
a instrument vàlid per a l'organització de les esglésies de l'antic Circuit Metodista,
fins l'any 1985. L'any 1985 es funda l'Església Evangèlica de Catalunya que, formant
part de la IEE, engloba totes les esglésies de la IEE a Catalunya, i desapareix definitivament l'antic Circuit Metodista.
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REGLAMENT
Fou al voltant de l'any 1974 que es veié la necessitat de tenir un reglament
intern de l'església. Es va nomenar una comissió que va elaborar un document-base
sobre el que el Consell va treballar a partir de l'any 1977, i a l'Assemblea de l'any
1979 es va aprovar.
L'any 1955, en entrar a formar part de la IEE, es van acceptar la seva Confessió de Fe i la seva Disciplina que respectava les característiques de les congregacions metodistes, en especial pel que fa al seu sistema de circuit i quadre de predicadors laics. Tot això quedà fixat en el Reglament del Circuit de Barcelona.
L'any 1985, en constituir-se l'Església Evangèlica de Catalunya es va desfer
el Circuit de Barcelona i es va adoptar un nou Reglament.
L'ESGLÉSIA PROTESTANT DE BARCELONA-CENTRE ES REGEIX PER AQUEST REGLAMENT EN PRIMER LLOC I PELS REGLAMENTS DE L'EEC I DE LA IEE.
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REGLAMENT
1

ELS MEMBRES
1.1L'església protestant que es reuneix al c/ dels Tallers,26 de Barcelona és el conjunt d'homes, dones i nens que han estat cridats i reunits en
ella pel Senyor de l'Església per a lloar-lo, viure en comunió i donar testimoni, a tota persona, de la seva salvació i sobirania, en un servei d'amor.
1.2Són membres de l'església:
1.2.1- Aquells que han estat batejats en el seu si, i han estat
confirmats en ella.
1.2.2- Aquells que, havent estat batejats en una altra església
cristiana (evangèlica o no), han estat reconeguts com a tals pel
Consell de l'església, seguint el desig per ells manifestat. Per a
aquest reconeixement s'exigirà, segons els casos:
a) Carta de trasllat o un document semblant en el cas que
es vingui d'una altra església evangèlica.
b) Confessió de fe davant de l'església, després d'un període d'assistència i preparació.
1.2.3- Els fills dels membres anteriorment esmentats.
1.3Membre combregant: És tot aquell membre de l'església que frueix de tots els privilegis i deures, com el de participar de la Santa Cena i de
la comunió eclesial, i que no ha estat privat de cap d'ells per qualsevol dels
motius esmentats en l'article 1.7.
1.4Membre actiu: És tot aquell membre combregant de l'església que
és actiu en la vida de l'església tant per la seva assistència com per la seva
activitat, i no ho ha deixat de ser en els últims 2 anys.
Cada any, el Consell farà una llista dels membres combregants i dels membres actius.
Serà responsabilitat del Consell i de tota l'església vetllar, amonestar i tenir
cura de tots els seus membres.
El Consell dedicarà una atenció especial als membres combregants que no
estiguin en la llista de membres actius.
1.5És privilegi dels membres de l'església: Participar plenament de la
comunió eclesial i la Santa Cena. Col·laborar en el govern i l'administració
de l'església a través de l'Assemblea. Ocupar càrrecs d'acord amb el que
està establert en el present reglament. Els nens batejats a l'església podran
participar d'aquests privilegis i deures quan ho manifestin, confessin la seva
fe davant de l'església i se'ls consideri capacitats per a determinar per si
mateixos.
1.6És responsabilitat personal i comunitària dels membres de l'església l'anunci correcte de l'evangeli, el testimoni fidel, l'enfortiment de l'església i el seu bon govern tant pel que fa a la part espiritual com a la social i
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la material.
1.7Es donarà de baixa de l'església per les causes següents:
1.7.1- Per haver-ho sol·licitat.
1.7.2- Per defunció.
1.7.3- Per trasllat a una altra església.
1.7.4- Per decisió del Consell, quan ho motivin causes greus.
2

L'ADMINISTRACIÓ I EL GOVERN
2.1-
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L'ASSEMBLEA
2.1.1- L'Assemblea és l'òrgan suprem de govern de l'església.
2.1.2- L'Assemblea està composta per tots els membres combregants de l'església majors de 16 anys, els quals comparteixen
per igual les responsabilitats congregacionals, i són elegibles per a
tots els ministeris si reuneixen les condicions necessàries.
2.1.3- L’Assemblea està presidida per un moderador, nomenat
pel Consell, actuant de secretari d’actes qui ho sigui també del
Consell.
2.1.4- Perquè els acords de l’Assemblea siguin vàlids hi ha d'estar present un terç de la llista de membres actius de l'església, en
primera convocatòria. En cas de no arribar a aquest quòrum quedarà convocada l’Assemblea, en segona convocatòria, al cap de
mitja hora, sense que calgui cap quòrum. Solament tindran vot els
membres combregants de l'església presents.
2.1.5- Els acords de l’Assemblea es prendran per majoria simple, excepte en els casos que aquest reglament així ho determini.
2.1.6- Assemblea ordinària. L'Assemblea es reunirà, en sessió
ordinària un cop l'any, durant el primer trimestre, per a examinar
tots els assumptes que concerneixen la vida de l'església i per a
dictaminar sobre ells, buscant la realització d'un testimoniatge i
servei eficaços. Aquesta assemblea és l'Assemblea ordinària o
anual.
Aquesta sessió ordinària serà convocada pel Consell, amb un mínim de 15 dies de temps, mencionant a la convocatòria l'ordre del
dia a seguir.
2.1.7- Les atribucions de l’Assemblea ordinària són:
a) Discernir els dons dels seus membres i atorgar i reconèixer els ministeris corresponents.
b) Decidir sobre totes les qüestions importants que es
refereixen a compres, vendes; i en relació als immobles, a
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les reparacions i a les qüestions administratives.
c) Assenyalar les línies administratives bàsiques de l'església, donant per això al Consell les directrius necessàries.
d) Cada any, en l’Assemblea ordinària, seran sotmesos a
la consideració i aprovació els comptes i la memòria anual d'activitats. S'exposaran les gestions realitzades durant
l'any, i es farà especial esment dels acords i recomanacions de l'Assemblea anual anterior.
2.1.8- L'Assemblea ordinària es reunirà sota l'ordre del dia confeccionat pel Consell i s'hi haurà de limitar.
Els assumptes que sorgeixin en el període de precs i preguntes
passaran al Consell en concepte de recomanacions.
Els membres combregants de l'església, en un nombre no inferior
a 10, podran presentar al Consell assumptes per a ser introduïts
en l'ordre del dia de l'Assemblea ordinària, presentant-los amb 15
dies de temps com a mínim.
El Consell notificarà als membres de l’església,la possibilitat d'introduir assumptes a l’ordre del dia, com a mínim un mes abans
que s’acabi el termini per a poder-ho fer.
2.1.9- Assemblea extraordinària. L'Assemblea es podrà reunir
en sessió extraordinària tantes vegades com el Consell ho consideri necessari. Aquestes assemblees són les assemblees extraordinàries.
El Consell l'haurà de convocar forçosament, si un nombre de
membres de l'església no inferior a la cinquena part dels membres
combregants majors de 16 anys així ho demana, i el motiu haurà
de constar en l’ordre del dia.
La convocatòria s'haurà de fer per escrit amb un mínim de 15 dies
de temps, i hi haurà d'haver l'ordre del dia.
2.2-

EL CONSELL DE L'ESGLÉSIA
2.2.1- L'execució dels acords de l'Assemblea són competència
del Consell, qui vetllarà per la bona marxa de la congregació fins a
la següent Assemblea.
2.2.2- El Consell de l'església estarà format per:
a)-Els ministeris que es desenvolupin en el seu si: el pastor/pastora, els predicadors/predicadores i els diaques/
diaconesses.
b)-Els delegats/delegades, que són els membres nomenats per l'Assemblea, els quals seran elegits anualment a
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la sessió ordinària de l'Assemblea per votació secreta.
S'escolliran per majoria simple i es nomenaran cinc delegats/delegades.
c)-Els responsables de cada Departament i de cada Comissió de treball.
2.2.3- Tots els membres del Consell hauran de ser majors d'edat
(majors de 18 anys) i la seva antiguitat com a membres actius de
l'església haurà de ser de 2 anys com a mínim.
2.2.4- El mateix Consell, una vegada constituït, designarà entre
els seus components els càrrecs de: president, secretari, tresorer,
secretari d'actes i comptable, que exerciran el seu càrrec durant
un any. L’elecció es farà per majoria absoluta i en votació secreta.
2.2.5- El tresorer, el comptable i el secretari del Consell formaran la comissió financera sobre la qual recauran els assumptes
econòmics de l'església. Un mes abans d'acabar l'any, la comissió
financera haurà de presentar al Consell un pressupost per a l'any
següent.
2.2.6- El Consell nomenarà cada any els seus representants en
els organismes religiosos o seglars on l'església ha d'estar representada.
2.2.7- El Consell podrà invitar a d'altres membres de la comunitat per a assistir a les seves reunions per a plantejar assumptes
concrets que hagin estat presentats prèviament al Consell.
2.2.8- El Consell es reunirà, en sessió ordinària, una vegada al
mes. Tindran veu i vot tots els seus membres presents.
2.2.9- Els assumptes administratius es resoldran per majoria
simple. La resta es resoldran per majoria absoluta i caldrà, a més,
que a la reunió hi assisteixin, com a mínim, 12 consellers.
2.2.10- L'ordre del dia serà redactat pel secretari, d'acord amb el
president. Els suggeriments que s'hagin d'incloure en l'ordre del
dia hauran de ser presentats al secretari amb una setmana de
temps.
2.2.11- El president podrà convocar una sessió extraordinària del
Consell sempre que ho cregui oportú.
Els membres del Consell, en nombre no inferior a 4, podran exigir
la convocatòria d'una sessió extraordinària del Consell.
2.2.12- El Consell està obligat a reflexionar i vetllar sobre els ministeris i les persones que els exerceixin. En el cas d’un possible
cessament s’haurà de presentar i aprovar en Assemblea.
2.2.13- El Consell està obert a qualsevol membre combregant de
l’església que, encara que no sigui membre del Consell, hi tindrà
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veu, però no vot.
3

ELS MINISTERIS
3.1-

EL PASTOR/PASTORA
3.1.1- El pastor té la missió de tenir cura de la vida de la congregació en el seu aspecte espiritual i humà. Exerceix el ministeri de
la paraula i administra els sagraments, ajudat pels predicadors i els
diaques de l'església.
3.1.2- El pastor és nomenat per l'Assemblea, prèvia proposta
del Consell, el qual s'haurà posat en contacte amb els organismes
adients de l'EEC i de la IEE. Per a la seva elecció, es necessita, com
a mínim, una votació favorable dels dos terços dels assistents de
l'Assemblea, convocada segons el present reglament i que l'elecció del pastor figuri en l'ordre del dia.
3.1.3- El pastor cessarà el seu ministeri a l'església pels motius
següents:
a) Per jubilació a l'edat reglamentària, segons la normativa de la IEE.
b) Per dimissió voluntària.
c) Per decisió de l'Assemblea, presa per majoria absoluta i
en sessió extraordinària.
3.1.4- En el cas d'absència del pastor o de falta de pastor, l'administració dels sagraments estarà a càrrec del predicador que
hagi de fer el sermó i un dels diaques/diaconesses.
3.1.5- En cas de cessament del pastor i fins que no sigui nomenat el successor, desenvoluparà les seves tasques i atribucions el
Consell de l'església i el Pastor/Pastora de Referència segons la
normativa de l’EEC.
3.1.6- El pastor no podrà deixar les seves responsabilitats pastorals sense el consentiment i aprovació del Consell.
3.1.7- L'església serà responsable del sosteniment digne i suficient del pastor durant tot el període del seu ministeri, mitjançant la
contribució suficient a la caixa de l’EEC.
3.1.8- El pastor, quan estigui a temps complet, no podrà tenir
un lloc de treball aliè al seu ministeri específic sense el consentiment exprés del Consell.
3.1.9- El pastor serà membre de tots els Departaments i Comissions de la congregació, i haurà de vetllar pel seu bon funcionament.
3.1.10- Valoració pastoral. En el cas d’un nou pastor es realitzarà
una avaluació del seu ministeri al cap del seu primer any i subse(Reglament aprovat assemblea 2013)
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güentment cada 5 anys.
3.1.11 L’avaluació pastoral la realitzarà el Consell de l’església i
en cas de ser negativa convocarà una Assemblea per tractar el cas.
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3.2-

EL CONSELL PASTORAL
3.2.1- El pastor té el dret de nomenar un Consell Pastoral d'entre els membres de l'església que ell cregui que el puguin assessorar en el seu ministeri de pastoració.
3.2.2- El Consell Pastoral no té funcions executives. Les seves
funcions estan limitades a l'assessorament en assumptes de pastoració.

3.3-

ELS PREDICADORS/PREDICADORES
3.3.1- Són predicadors de l'església aquells als qui l'església,
mitjançant el Consell, reconeix el do de la paraula i els encomana
el ministeri de la predicació.
3.3.2- Els predicadors exerciran el seu ministeri a l'església i
també ho faran a les altres esglésies de l'EEC quan l'Assemblea de
l'EEC així ho aprovi, (prèvia proposta del Consell).
3.3.3- Els predicadors cessaran el seu ministeri pels motius següents:
a) Per jubilació quan segons el seu propi criteri o el del
Consell així ho determinin.
b) Per dimissió voluntària.
c) Per decisió del Consell, presa per majoria absoluta.
3.3.4- El cos de predicadors, presidit pel pastor, es preocuparà
del temari dels cultes i el presentarà al Consell.
3.3.5- Cada any, el Consell elaborarà una llista amb els predicadors/predicadores en actiu en el seu ministeri.

3.4-

ELS DIAQUES/DIACONESSES
3.4.1- Els diaques són les persones de bon testimoni, encarregades per l'església de tenir cura del servei del temple, atendre els
visitants i assistir els malalts i necessitats de la congregació.
3.4.2- Són nomenats per l'Assemblea, prèvia proposta del Consell, per a un període de 5 anys i podent ser reelegits al cap d'aquest temps.
3.4.3- Els diaques cessaran el seu ministeri pels motius següents:
a) Al cap del període de 5 anys pel que van ser elegits.
b) Per dimissió voluntària presentada al Consell.
c) Per decisió del Consell, presa per majoria absoluta.
(Reglament aprovat assemblea 2013)

3.4.4- Cada diaca tindrà al seu càrrec un nombre determinat de
membres combregants, als quals representarà davant del Consell.
Cada any, entre els diaques en actiu es repartirà i s’actualitzarà la
llista de membres.
3.4.5- En el cas d'absència del pastor, han de vetllar pel bon
funcionament de totes les contingències que es presentin.
3.4.6- El cos de diaques, presidit pel pastor, es preocuparà de
tenir cura de la membresia i presentarà les seves activitats al Consell.
3.4.7- El cos de diaques nomenarà d'entre els membres de la
congregació un ajudant/ajudanta per cada diaca per a ajudar-lo en
les tasques diacòniques.
3.4.8
Cada any el cos de diaques nomenarà un coordinador de
diaques.
4

ELS DEPARTAMENTS I LES COMISSIONS DE TREBALL
4.1L'Assemblea, prèvia proposta del Consell, estableix els Departaments o Àrees de treball per a promoure aspectes particulars de la tasca de
l’església. Aquests Departaments o Àrees de treball són responsables de la
seva activitat davant del Consell i de l'Assemblea, a qui han d'informar.
Hauran de posar en pràctica les directrius que se'ls encomanin. De la mateixa manera han de presentar el programa d'activitats.
4.2Cada 2 anys el Consell presentarà a l’Assemblea els Departaments
o Àrees de treball que siguin necessaris per a desenvolupar la tasca eclesial.
4.3L'Assemblea ordinària, prèvia proposta del Consell, nomena els
responsables dels Departaments o Àrees de treball cada 2 anys. El Consell
haurà de presentar, per cada Departament o Àrea de treball, una terna de
candidats per a l’elecció o bé el candidat idoni per a la seva ratificació.
4.4A més dels Departaments, l'Assemblea i el Consell poden nomenar
Comissions de treball per a assumptes concrets, la durada dels quals es
limitarà a la realització dels treballs encomanats.

(Reglament aprovat assemblea 2013)

pàg. 11

5

DIVERSOS
5.1Qualsevol esmena a aquest reglament ha de ser presentada pel
Consell a l'Assemblea ordinària i ha de ser aprovada per majoria absoluta.
5.2Aquest reglament fou aprovat per l'Assemblea anual, el dia 21 de
gener del 1979.
5.3Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 2.2.2, 4.2 i 4.3
per l'Assemblea anual, el dia 18 de gener del 1981.
5.4Aquest reglament fou ampliat amb els articles 1.6 i 1.7 per l'Assemblea anual, el dia 30 de gener del 1983.
5.5Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 2.2.2 i 2.2.4 per
l'Assemblea anual, el dia 19 de gener del 1986.
5.6Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 2.2.2, 3.1.2,
3.2.2, 4.2, 4.3 i 4,5 per l'Assemblea anual, el dia 31 de gener del 1988.
5.7Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 4.2 i 4,3 i ampliat amb l'article 3.2.1 i 3.2.2 per l'Assemblea anual, el dia 21 de gener del
1990.
5.8Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 3.4.2, 3.4.3 i
ampliat amb els articles 3.4.7, 3.4.8 i 3.4.9 per l'Assemblea anual, el dia 27
de gener del 1991.
5.9Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 3.4.1 i 4.5 per
l'Assemblea anual, el dia 31 de gener del 1993.
5.10Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 2.1.4 i 2.1.7.
per l'Assemblea anual, el dia 30 de gener del 2000.
5.11Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 4.2, 4.3 i 4.5
per l’Assemblea anual, el dia 1 de febrer del 2004.
5.12Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 4.2 i 4.3 per
l’Assemblea anual, el dia 29 de gener del 2006
5.13Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 4.2 i 4.3 per
l’Assemblea anual, el dia 3 de febrer del 2008.
5.14Aquest reglament fou esmenat en els seus articles 1.1, 1.2.1,
1.2.3,1.4, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.5,
2.2.9, 2.2.12, 2.2.13, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10,
3.1.11, 3.2.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 per
l’Assemblea anual, el dia 3 de febrer del 2013.

