
Enric Morera i Català (nascut a Oliva, la Safor, el 3 d'abril de 1964). Llicenciat en dret 
per la Universitat de València, és secretari general del Bloc Nacionalista Valencià i 
diputat de Compromís a les Corts Valencianes, sent el síndic del grup parlamentari. 
Casat i amb tres fills. 
 
Trajectòria política 
 
La meua militància política va començar el 1981, dins el PNPV (Partit Nacionalista del 
País Valencià). L'any 1983 passaria a militar a la Unitat del Poble Valencià. Des de 
1985 a 1987 vaig ser secretari general de Joves d'UPV. De 1990 a 1994 vaig ser 
funcionari de la Comissió Jurídica del Parlament Europeu. 
 
L'any 1996 vaig entrar a l'Executiva d'UPV, com a responsable d’organització i vaig ser 
un dels responsables de la formació de la coalició electoral UPV-Bloc Nacionalista, 
que donaria pas a la formació del Bloc Nacionalista Valencià, del qual va ser també 
secretari d'organització fins al Congrés Fundacional de la formació. 
 
Vaig ser candidat pel BLOC a l'alcaldia de València l'any 1999, així com candidat del 
BLOC al Parlament Europeu. Vaig ser eurodiputat durant dos mesos i mig, formant 
part del grup parlamentari Els Verds-Aliança Lliure Europea. 
 
Després del III Congrés Nacional del BLOC, celebrat el 2003, vaig ser elegit Secretari 
General de la formació. Va ser número 1 de la llista del BLOC a les eleccions generals 
espanyoles de 2004. 
 
Al gener de 2006 va ser reelegit secretari general del BLOC amb el 85% dels vots, la 
xifra més alta mai aconseguida per un secretari general tant de la UPV com del BLOC 
fins aquell moment. 
 
Parlamentari a les Corts Valencianes des de la setena legislatura (2007-2011), on va 
ser elegit diputat per la Circumscripció de València en la coalició Compromís pel País 
Valencià. Al genr de 2010 es va presentar en societat la Coalició Compromís, amb la 
qual BLOC, IdPV i els Verds-Esquerra Ecologista es presentarien a les eleccions a les 
Corts Valencianes. 
 
A les Eleccions a les Corts Valencianes de 2011, vaig ser candidat de la coalició a la 
presidència de la Generalitat Valenciana. Tot i que el PP va obtindre majoria absoluta 
a les Corts Valencianes, la Coalició Compromís va obtindre un històric 7,37% dels vots 
(176.213 sufragis), que van suposar 6 diputats. Vaig ser nomenat portaveu de 
l'executiva nacional de Coalició Compromís, màxim càrrec de la coalició, juntament 
amb Mònica Oltra, Joan Ribí i Juan Ponce, des de la seua creació en juliol de 2012. 
Mesos després, l'octubre de 2012, vaig ser reelegit secretari general del BLOC amb el 
87% dels vots durant el 6é Congrés Nacional d'aquesta formació. 
 


