
U
n

 C
o

n
se

ll
q

u
e
 e

n
a
m

o
ra

15

Des de l’Església 
de base 
Jordi Soriano Márquez, 

candidat a president de l’ACO

 

Tinc seixanta-dos anys. Vaig 

néixer al barri del Poblenou de 

Barcelona, el pare va arribar a 

Catalunya per treballar-hi des de 

la província de Cuenca l’any 1956 

i la mare va néixer a Barcelona, 

amb família amb arrels a Castelló.  

Soc casat amb la Lourdes López 

Cobo, també militant d’ACO,  amb 

TXL�WHQLP�GXHV�´OOHV��OD�1~ULD�GH�

vint-i-sis anys i la Clàudia de vint-

i-quatre. La Lourdes i jo vivim en 

el barri del Clot de Barcelona, les 

´OOHV�MD�HVWDQ�LQGHSHQGLW]DGHV�

Els meus orígens són al barri 

del Poblenou i la meva activitat 

de jove la vaig desenvolupar 

a la parròquia de Santa Maria 

del Taulat i Sant Bernat Calvó. 

Durant la infantesa i l’adolescència 

vaig assistir a l’esplai ”Movi” 

i posteriorment vaig ser-ne 

monitor. 

Durant l’any 1977 es van iniciar 

3 grups de revisió de vida (RdV) 

de JOBAC i jo vaig formar-

ne part d’un. Vaig participar 

activament en el moviment 

JOBAC, comissions d’atur en que 

promovíem iniciatives d’economia 

social, gresques a la trobada de 

Setmana Santa. Vaig formar part 

de diversos grups de RdV a la 

JOBAC. 

Junt amb amics del Poblenou 

vàrem fundar les colles de 

geganters i de diables del 

3REOHQRX�¢¢

L’any 1983 començo la relació 

amb la Lourdes i també és l’any 

en què em contracta una entitat 

bancària, on hi he estat durant 

trenta-cinc anys. Actualment estic 

pre-jubilat. 

L’any 1986 la Lourdes i jo ens 

casem i anem a viure al pis de 

3REOHQRX�RQ�KDYLD�QDVFXW�¢(O������

ens mudem al barri del Clot, on 

YLYLP�DFWXDOPHQW�¢



D
o

ss
ie

r 
12

O

16

C
a
n

d
id

a
t 

a
 p

re
si

d
e

n
t

Soc Graduat Social diplomat, 

HQFDUD�TXH�QR�KH�H[HUFLW�PDL�¢

Des del 1990/1991 entro a l’ACO 

amb el Grup de RdV del Poblenou 

�=RQD�%HVzV���$�SDUWLU�GHO������OD�

Lourdes i jo entrem en un equip 

de RdV del barri de La Sagrera 

de Barcelona (SAGRERA II), zona 

Barcelona Nord.

Formo part activa de la Comunitat 

Cristiana de St. Pere Claver del 

barri del Clot de Barcelona, des 

de fa 20 anys aproximadament. 

Actualment formo part de 

l’organització i faig de catequista 

de la Catequesi d’infants i hi he 

col·laborat també a la Catequesi 

de Joves com animador. Amb la 

Lourdes hem estat monitors de 

O(VFROD�GH�SDUHV�¢

Soc voluntari de la Creu Roja de 

Barcelona.

Formo part de la Junta Directiva 

del Comitè Òscar Romero de 

Barcelona. Des del Comitè hem 

portat a terme campanyes 

per a donar suport a entitats 

diverses del Salvador, Guatemala 

i Hondures. Són campanyes 

relacionades amb la pandèmia 

Covid i amb els estralls provocats 

pels huracans ETA i IOTA. 

L’octubre de 2018 alguns 

membres dels Comitès Òscar 

Romero de Barcelona i Terrassa 

vàrem assistir a la cerimònia 

GH�VDQWL´FDFLy�GHO�ELVEH�ÆVFDU�

5RPHUR�D�5RPD�¢$O�JHQHU�GH������

junt amb membres de Comitès 

Òscar Romero de l’Estat espanyol 

anem al Salvador a conèixer 

de primera mà les comunitats 

eclesials de base i la realitat 

d’aquest país centreamericà. En 

el decurs d’aquest viatge, el 22 de 

gener passat vàrem assistir a la 

EHDWL´FDFLy�GH�5XWLOLR�*UDQGH��VM���

amic d’Òscar Romero.

Des que em vaig pre-jubilar 

D�´QDOV�GHO�������D�SDUW�GHOV�

voluntariats, m’he dedicat a la 

família i, més concretament, a 

l’atenció i cura dels  pares, que 

van emmalaltir i han mort en 

aquests dos darrers anys.

Em presento a candidat de l’ACO i 

crec que puc aportar al moviment 

la meva capacitat de diàleg, de 

treball, d’organització. Aquesta 

responsabilitat la prendria des 

de la vivència d’una Església 

senzilla, que toca de peus a 

terra, des de l’Església de base 

que coneix els problemes de la 

classe treballadora i popular, des 

de l’opció per als pobres, pels 

desfavorits, pels immigrants i per 

DOV�WUHEDOODGRUV�HV�L��HYLGHQWPHQW�¢�

des de l’opció per Jesucrist, la 

font de la nostra fe: Jesús és el 

camí, la veritat i la vida.


