
Jean Castex föddes den 25 :e juni  1965 i Vic-
Fezensac och han är en hög tjänsteman 
Han är först medlem i högerpartiet Unionen för 
en Populär Rörelse (UMP) sedan i 
Republikanerna (LR). Han är borgmästare i den 
lilla staden Prades i Pyrenéerna sedan 2008. Han blev omvald med stor 
majoritet 2020. 
Han var biträdande generalsekreterare för president Sarkozy mellan 2011 och 
2012 och 2020 får han uppdraget att sköta Frankrikes hävande av landets 
karantän som pågått sedan mars 2020 då Frankrike stängde sina gränser pga 
Coronaviruset. Han blir Herr ”Upplösning av karantänen” för fransmännen. 
Jean Castex är son till Claude Castex, låg- och mellanstadielärare och till Nicole 
Fontanier. Jean Castex är passionerad av rugby och av sång och musik. Som 
ung spelar han rugby med sin pappa som då är ordförande för en lokal 
rugbyklubb.  
När han är liten har han problem med astma och han åker därför ofta till 
Pyrenéerna och han återvänder ofta dit senare i livet. Det är också där som 
han träffar sin blivande fru Sandra Ribelaygue. De har fyra döttrar tillsammans. 
Jean Castex talar franska och katalanska.  
Han har arbetat mycket inom sjukvården: från 2005 till 2006, är han chef för 
sjukvården och för organisationen av omsorgen på departementet för 
solidaritet och social sammanhållning där han deltar i försöken att göra 
sjukhusen lönsammare och mindre kostsamma inom ramen för 
sjukvårdsplanen 2007, som bl.a. inför en ”aktivitetstaxa” för sjukvården. 
 
Den 28 :e februari 2011, blir han utnämnd till biträdande generalsekreterare 
för Élyséepalatset, och han är  mycket nära vän med Nicolas Sarkozy. 
I sitt arbete som borgmästare visar han föga intresse för miljöfrågor enligt den 
regionala tidningen Reporterre. 
I september 2017, utnämns han till interministeriell ledamot i OS- och 
handikapp-OS kommittéerna. 
Den 24 :e januari 2018 blir han dessutom utnämnd till interministeriell 
ledamot för stora idrottshändelser. Han får då smeknamnen regeringens ”Herr 
Återupplösning av karantänen” eller ”Schweizerkniven”. 
Han är känd för att vara en lyhörd och mycket effektiv politiker. Han säger göra 
sitt arbete för att nå resultat. Han har bevarat sin mycket starka accent från 
sydvästra Frankrike och länet Gers. 
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