
JAUME COLLBONI 

 

Va néixer a Barcelona, al barri del Guinardó, l’any 1969. 

 

És llicenciat en Dret i advocat. Postgraduat en Direcció i Organització de 

Sistemes d’Informació (gestió de TIC aplicades a l’empresa ) per l’IDEC-

UPF, i diplomat en Comunitats Europees pel Patronat Català Pro-Europa i 

l’Escola Diplomàtica. 

 

El seus inicis en el compromís social i polític estan vinculats al moviment 

estudiantil en el batxillerat (1986) i universitari de principis de la dècada 

del 90, quan va pertànyer a l’Associació de Joves Estudiants de 

Catalunya (de la qual va ser secretari general 1992-95). En aquest 

període també va pertànyer al Claustre de la Universitat de Barcelona, va 

ser membre de diverses comissions de treball de la Facultat de Dret 

(entre les quals la de reforma de plans d’estudis i la de promoció de la 

llengua catalana), va participar al comitè executiu de l’“European 

Students Information Bureau”, al secretariat de la “Unión de 

Estudiantes”, entre d’altres. 

 

Afiliat al Partit dels Socialistes de Catalunya des de l’any 1991, va ser 

portaveu del grup socialista al districte d’Horta-Guinardó (Barcelona) 

durant la legislatura 1999-2003. Entre els anys 1997 i 2004 he estat 

vinculat a la UGT de Catalunya, primer com a responsable del seu Gabinet 

Tècnic i més tard, des de la direcció nacional, com a portaveu, 

responsable de relacions internacionals, de cultura, llengua i recerca. En 

aquest període va ser membre del Consejo Económico y Social (CES) de 

l’Estat (1999 a 2001). També entre els anys 2000-2009 va crear i 

dirigir el Centre de Recerca Econòmic i Social de Catalunya (CRESC), el 



centre d’estudis i documentació de referència de la UGT, amb una 

vintena de treballs publicats, entre els quals “L’Anuari Sòciolaboral” que 

avui ja és a la seva 8a edició. 

 

Des del 2005, és coordinador del Grup Parlamentari Socialistes – 

Ciutadans pel canvi al Parlament de Catalunya i Secretari de Programes i 

Acció Sectorial del PSC des del darrer 11è congrés del partit celebrat 

l'any 2008.  

 


