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Agraït 
Jordi Cordero Rigol

candidat  a la 

presidència d’ACO

Soc en Jordi Cordero del grup 

“Sopa Barrejada” de Rubí (Vallès 

Occidental). 

Soc solter amb parella, amb 53 

DQ\V��QR�WLQF�´OOV¡�R�SRWVHU�HOV�

PHXV�´OOV�VyQ�HO�SURMHFWHV�HQ�HOV�

que m’he compromès molt al 

llarg de la meva vida. Soc militant 

d’ACO des de fa més de vint anys. 

Em van néixer en un poblet de 

Astúries. Per part de pare soc 

Asturià, per part de mare sóc 

Xileno-Català. Família emigrant 

que van fer les Amèriques. De 

tornada, vam fer estada a Astúries, 

D�&DQWjEULD��D�9LF�L��´QDOPHQW��GHV�

de fa 40 anys, a Rubí.

Professionalment treballo en una 

empresa de serveis de calibracions 

per la indústria, en l’àmbit de la 

gestió de la qualitat i el control 

de la qualitat. Des de fa anys vaig 

demanar reducció de jornada de 

5 h/dia i encara la mantinc. He 

valorat tenir poques despeses i 

ser lliure disposant de més temps 

per fer les coses que vull fer, com 

per exemple, participar activament 

en cooperativa de consum 

responsable (Germinal i Tocaterra). 

Des de fa molt anys també, estic 

vinculat a la JOC com a militant 

primer, com a iniciador després i, 

´QDOPHQW��FRP�D�FRQVLOLDUL��9DLJ�IHU�

el curs de consiliaris amb el Pepe 

Baena. En els últims 7 o 8 anys, he 

col·laborat també amb el equip de 

Pastoral Obrera de la diòcesi de 

Terrassa (EPOT).

He sigut responsable de equip 

d’ACO algunes vegades, també 

responsable de zona. Amb els 

anys, vaig sentint un profund 

Agraïment per tot el que la JOC 

i l’ACO m’han donat, com han 

contribuït molt a ser el que soc. 

+DQ�VLJXW�PDJQt´TXHV�HLQHV�L�

mitjans de Déu, on he conegut 

persones amb compromisos i 

testimoniatges que han sigut llum 

en la meva vida. Gràcies!!
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L’oferiment de la presidència 

de ACO, a través del Santi, 

m’arriba en un moment personal 

vital bastant bo, crec. Ja no tinc 

“papis” que cuidar, ja descansen 

al cel, tot i que encara els tinc 

molt presents, són vius en mi. Tinc 

salut, tinc Pau, estic enamorat del 

nostre Pare-Mare del Cel. Per altra 

banda, en el discerniment que he 

fet durant l’estiu, he sentit que 

podia ser bo aquest canvi en la 

meva vida, canvi de compromisos 

que siguin un revulsiu per mi 

i una oportunitat per altres 

persones. Vull Servir humilment 

al moviment estant segur que 

viuré experiències meravelloses 

(miracles), segurament també 

acompanyades de situacions 

GLItFLOV��FUHXV��TXH�FRQ´R�DERUGDU�

acompanyat pels militants, 

consiliaris i responsables amb els 

que farem equip.

Déu ens guard!


