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Mor Jaume Tubau, tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals
El tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i Relacions
Institucionals, Jaume Tubau, ha mort aquest diumenge, als 46
anys, víctima d'un càncer. Nascut a Sant Cugat, Tubau ha
estat sempre molt vinculat a la ciutat i ha participat
activament en diverses entitats del municipi. Des de l'any 1999
era regidor independent per CiU. Durant l'anterior mandat va
ocupar el càrrec de regidor de Comerç i d'Instal·lacions
Esportives, i actualment s'encarregava de les àrees de
Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals.

Jaume Tubau, de 46 anys, ha mort aquest diumenge a la clínica Teknon de Barcelona, a conseqüència d’un
càncer. Casat i amb dos fills, Tubau va néixer a Sant Cugat i des de sempre ha estat molt vinculat a la ciutat,
no només per la seva activitat professional com a mestre carnisser i amb la carnisseria que porta el seu mateix
nom, sinó també per la seva vinculació amb el teixit associatiu del municipi.
Des de ben jovenet, Tubau va destacar per la seva activitat esportiva, jugant amb el Sant Cugat Esport, equip
amb el que va estar vinculat durant molts anys i del qual va ser capità durant més d'una temporada. La seva
passió pel futbol el va portar, fins i tot, a jugar partits no oficials amb el primer equip de l'Espanyol.
La seva implicació amb la ciutat ha estat també molt important en l'àmbit comercial, sent president de la
recentment desapareguda associació de comerciants, Sant Cugat Comerç. També durant la seva etapa com a
regidor de Comerç es van iniciar projectes com la vianantització del centre o el camí cap a la Federació
d'Associacions de Comerciants, que des d'aquest any ja és una realitat.
Pel que fa a la seva trajectòria política, aquesta es va iniciar l'any 1999, quan es va presentar com a
independent a les llistes de CiU. Durant el seu primer mandat (1999 - 2003) va assumir les àrees de Comerç i
d'Instal·lacions Esportives. Ja en aquest mandat, Tubau ha estat al capdavant de Relacions Institucionals i
Seguretat Ciutadana, primer com a regidor i posteriorment, i des del passat mes de març, com a tinent
d'alcalde.
Cal dir també que, malgrat la seva malaltia, Tubau no ha deixat de treballar en cap moment i fins tot, durant la
primera setmana d'aquest mes d’agost, ha ocupat el càrrec d’alcalde accidental. Com a primeres impressions,
la gent el recorda pel seu optimisme, el seu bon humor, les seves ganes de lluitar i de treballar i la seva
empenta. Una de les imatges que molts santcugatencs tindran, a banda de veure'l compaginant la seva activitat
com a regidor i la seva feina a la botiga, és la dels casaments que en moltes ocasions va oficiar, ja que com a
regidor, aquesta era una de les tasques que més li agradava.
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