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EESSGGLLÉÉSSIIAA  EEVVAANNGGÈÈLLIICCAA  BBAAPPTTIISSTTAA  

 

 

CONTACTE 

Adreça: carrer Alcalde Porqueres, 43, 25005 Lleida 

Telèfon: 973 23 32 67 - 636 245 074 

Adreça electrònica: iglesia@ieblleida.com / 

iebautista@lleida.org  

Espai web: http://www.ieblleida.com/ 

 

HORARIS 

Horari d’estiu: dijous, 19.30 h (culte d’oració), i diumenge, 11.00 h (culte d’adoració). 

Horari d’hivern: dijous, 19.30 h (culte d’oració) i diumenge, 11.00 h (escola dominical) 

i 12.00 h (culte d’adoració). 

 

LA COMUNITAT 

L’Església Evangèlica Baptista va iniciar la seva tasca el 1949 amb uns 25 membres, i 

actualment és l’església evangèlica més antiga de Lleida. Compta amb unes 140 

persones entre els seus membres. En els inicis, es reunien en una casa particular al 

carrer del Nord, però des de 1974 tenen la seu al barri del Clot. Durant la dictadura 

franquista, el seu temple va ser clausurat i el pastor detingut en diverses ocasions. Al 

llarg de la seva trajectòria han tingut 10 pastors i una pastora, un dels trets distintius 

del cristianisme evangèlic. La llengua usada habitualment en el culte és el castellà.  

Les activitats religioses que realitzen són l’estudi de la Bíblia, la lloança i pregària a 

Déu, la predicació de l’evangeli i la convivència fraterna entre els membres de la 

comunitat. 
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Formen part de la Unió Evangèlica Baptista d’Espanya des dels seus inicis. 

L’any 2011 va rebre per part de l’Ajuntament de Lleida la Placa de la Paeria al Mèrit a 

la Solidaritat. 

 

ALTRES ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA 

També fan tasques d’assistència social: donació de roba de segona mà, banc 

d’aliments propi per a les famílies del barri (seguint les instruccions dels serveis socials 

municipals), col·laboració amb el centre penitenciari i centres d’acollida de menors i 

de dones que pateixen situacions de violència i de gent gran, entre altres. 

 


