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Benvolgudes, benvolguts: 
 
 
Soc Jaume Tomillero Cabot, nascut al carrer Andreu Doria, al barri mariner. La meva mare, qui 
també va néixer a la Barceloneta al carrer Sant Miquel, va obrir l’any 1955 un bar-restaurant 
anomenat Jai-Ca. En l’actualitat, seixanta-sis anys després, el Jai-Ca consta de dos locals veïns, 
ambdós administrats per la meva família i per mi. També procurem una Administració de Loteries 
situada al xamfrà oposat als citats restaurants. 
 
Soc simpatitzant d’ERC des de la desaparició de l’antic PSUC. Actualment, pertanyo al partit com 
a militant i hi participo com a apoderat a les eleccions municipals i a les generals. 
 
La meva professió i condició de veí del barri que em va veure néixer m’han portat a participar 
activament de nombroses associacions. Dit d’una altra forma, participar del teixit associatiu sempre 
ha estat un important motor per al meu dia a dia. He estat membre de la junta de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta durant l’etapa en la qual Manel Moscat en fou el president i es va 
desenvolupar el conegut Pla de Barris. També he participat durant nombrosos anys a la Comissió 
de Festes de la Barceloneta, abans coneguda com   a ‘Comissió de la Festa Major’, des d’on he 
pogut participar en diverses accions de dinamització per als veïns i veïnes del barri.  
 
Des de fa més de vint anys, he estat membre vocal de l’Associació d’Industrials i Comerciants de 
la Barceloneta (ACIB). Com a membre representant de l’entitat he assistit a multitud d’Audiències 
Públiques del Districte i Consells del barri de la Barceloneta. Tanmateix, voldria comunicar que, 
actualment, m’he donat de baixa d’aquestes funcions amb l’objectiu d’evitar possibles conflictes 
d’interès durant aquesta nova i volguda etapa.  
 
Qui em coneix sap que soc un imprevisible revelador d’anècdotes. A l’esmentada botiga de 
Loteries, antigament anomenada Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas (P.A.M.B.E), 
el dia 10 d’abril de l’any 2011, durant l’acció de ‘Barcelona Decideix’ i sota la batuta d!Alfred Bosch, 
hi vam posar una urna al local que, cal dir, va ser tot un èxit. Loterias del Estado, terreny hostil.  
 
No voldria estendre’m gaire més, encara posaré dia i hora de la meva mort. Però si voldria agrair la 
vostra confiança, si me la doneu. Espero estar a l’altura d!aquest càrrec pel qual em postulo i 
complir amb tota la responsabilitat que aquest implica.  
 
 
Moltes gràcies.  
Ben cordialment,  
 
Jaume Tomillero i Cabot.  
 
09 de setembre del 2021 


