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Joan Josep Nuet
Presentació / CV

Joan Josep Nuet i Pujals, nascut a Reus el 6 d’agost
del 1964, i veí de Montcada i Reixac des de fa anys,
va desenvolupar una dilatada trajectòria com a
activista implicat en el seu municipi abans
d’esdevenir coordinador general d’EUiA a la Sisena
Assemblea del moviment polític i social, el juny del
2012. Llicenciat en GeograMa i Història, casat i amb
un Mll, Nuet va ingressar el 1986 al Partit dels i les
Comunistes de Catalunya i a CCOO, i participa a EUiA
des de la seva fundació, el 1998, on és membre del
Consell i de la Comissió Nacionals. Així mateix, Nuet
fou un dels artífex de la negociació i de l’acord de
coalició entre EUiA i ICV, forjat l’any 2002, i
actualment pertany al consell de govern d’aquesta
coalició. També és membre de la direcció d’Izquierda
Unida: forma part del consell polític federal, de la
presidència i de l’executiva de la formació. També és
secretari de Polítiques Unitàries i de Coordinació de
Grups Parlamentaris d’IU. Regidor a Montcada des
del 1991 Mns al 2003, des del 2011 ha estat diputat
al Congrés en el grup de l’Esquerra Plural. N’és
portaveu a les comissions Constitucional i d’Afers
Exteriors, així com portaveu adjunt a la de Defensa.
Nuet ha treballat com a agent comercial en diverses
empreses, en el sector del metall i de la química
industrial.

Motivació
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Catalunya necessita un canvi. Però no qualsevol
canvi ens acontenta. Volem justícia social i un rescat
de les persones. Atur, pobresa, retallades,
precarietat… són les nostres primeres
preocupacions. També volem qualitat democràtica i
transparència. Podem evitar la corrupció i l’opacitat
obrint les Mnestres a la participació de la gent, fent
protagonistes les persones de les decisions
públiques i regenerant la política i les institucions.
Podem construir un nou país, amb un inici
constituent. Volem una República Catalana com a
projecte de la majoria social treballadora per a tots
els catalans i catalanes. Podem guanyar a la
resignació de pensar que els de sempre governaran
pels de sempre. Cal un canvi radical, una ruptura
amb la troica de fora i de dins per ser lliures sense
renunciar a ser nets i justos.
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