
 

Departament de Comunicació 
Demarcació de Girona. Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya 

Plaça Catedral, 8. 17004 Girona 
Tel. 972 412 896 | premsa.gir@coac.cat 

 
 

Nota de premsa 

 
Amb la voluntat de retre homenatge a la dedicació que Josep Riera i Micaló (Banyoles, 
1950 – l’Estartit, 2008) ha tingut amb el Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya COAC i, en 
especial,  amb  la  Demarcació  de  Girona,  s’han  programat  un  seguit  d’activitats  que 
culminaran amb el bateig de la Biblioteca com a “Biblioteca Josep Riera” 
 
EL  COL∙LEGI  D’ARQUITECTES  DE  CATALUNYA  HOMENATGE  A 
JOSEP RIERA PRESIDENT DE LA SEU GIRONINA ENTRE 2004 I 2008 
 
Girona, 21 de gener de 2009.‐ El proper divendres 23 de gener, a partir de les set de la tarda, 
la Demarcació de Girona del COAC ha organitzat un conjunt d’actes per homenatjar al que 
ha estat el seu president, Josep Riera, fins el passat mes de setembre. Els actes volen ser un 
record  i  reconeixement  a  la  tasca  que  Riera  ha  realitzat  dins  la  Institució  i  que  van 
representar una bona part de la seva vida professional com a arquitecte. 
 
Vinculat des de molt  jove al món de  la cultura,  la Demarcació de Girona  li retorna aquesta 
dedicació amb un Recital de poemes a càrrec de dos amics  i companys seus, els poetes  i 
arquitectes  Joan Margarit,  recentment  guardonat  amb  el  Premi Nacional  de  Cultura,    i 
Joaquim Español. Després de  la  lectura de poemes, es procedirà al bateig de  la Biblioteca 
com  a  Biblioteca  Josep  Riera mitjançant  unes  lletres  dissenyades  pel  seu  fill,  el  també 
arquitecte Marc Riera, a la porta pública de la sala. 
 
Posteriorment,  i a  la sala d’exposicions, s’inaugurarà  l’exposició   Un  llarg camí. Bòsnia,  la 
vergonya  d’Europa,  fotografies  de  Miquel  Ruiz,  on  el  fotògraf  retrà  el  seu  particular 
homenatge a Riera acompanyat per Enric Matarrodona i el pintor Lluís Roure. 
 
Un  llarg camí. Bòsnia  la memòria d’Europa arriba a  la seu gironina del COAC després de 
passar pel Museu Memorial de l’Exili i de l’Hotel Peninsular de Girona. I ho fa per recordar la 
vessant solidària del COAC, en general, i de Riera, en particular. La vinculació amb Bòsnia es 
remet a  l’exposició que  la mateixa seu gironina produí dins el cicle d’exposicions Passatge 
a...  i que  al 2004  va  ser donada  al Museu d’Història de Bòsnia mitjançant una delegació 
gironina en la qual Josep Riera en va formar part. 
 
D’aquesta  manera,  i  amb  aquests  actes  presidits  per  Jordi  Ludevid,  degà  del  Col∙legi 
d’Arquitectes  de  Catalunya,  la  Demarcació  de  Girona  vol  recordar  a  l’arquitecte,  al 
personatge interessat per la cultura del seu temps, a la persona interessada pels joves però, 
sobretot, a Josep Riera, la persona. 
 



  

Un llarg camí. Bòsnia la memòria d’Europa 
 
La guerra de Bòsnia – Hercegovina, que es va  iniciar el mes d’abril de 1992  i va finalitzar a 
finals  de  la  tardor  de  1995,  ha  estat  el  conflicte  bèl∙lic més  sagnant  que  hi  hagut  en  sòl 
europeu des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta guerra, que va esclatar en el mateix cor 
d’Europa, ha tingut  i continua tenint una gran transcendència en  l’àmbit  internacional  i va 
marcar  un  abans  i  un  després  pel  que  fa  a  la  intervenció  humanitària.  En  efecte,  la 
incapacitat de reacció conjunta per part de les potències de la Unió europea i el trist paper 
de  la ONU van permetre que es produïssin matances  i desplaçaments de població de gran 
magnitud.  Van morir  260.000  persones  i  gairebé  dos  terços  dels  habitants  de  Bòsnia  – 
Hercegovina van haver de deixar  la seva  llar. El terme neteja ètnica malauradament es va 
popularitzar  i  va  acabar  amb  la  tolerància  i  el  pacifisme.  Tot  plegat  va  comportar 
l’hegemonia dels nacionalismes excloents i la divisió, per mitjà de criteris ètnics i religiosos, 
de Bòsnia ‐ Hercegovina. Malgrat tot, en moltes zones d’Europa occidental  la societat civil 
va  reaccionar,  avançant‐se  a  la  inoperància  dels  seus  respectius  governs,  i  va  brollar  un 
important  moviment  d’ajuda  i  solidaritat  envers  la  població  que  sofria  la  violència  del 
conflicte i que, en molts casos, es va veure obligada a anar‐se’n del seu país.  
 
En aquest esperit de  solidaritat  s’inscriu el  treball  fotogràfic que el  fotoperiodista Miquel 
Ruiz.  Al  mateix  temps,  a  l’exposició  “Un  llarg  camí.  Bòsnia,  la  vergonya  d’Europa”  hi 
conflueix  la voluntat de mostrar  les terribles circumstàncies en què es van veure  immersos 
els Balcans durant  la primera meitat dels anys noranta del segle passat. Concretament, en 
aquesta ocasió, l’autor proposa un conjunt de fotografies que versen principalment sobre la 
vida  quotidiana  a  Sarajevo,  escenari  d’un  perllongat  setge  infligit  per  les  forces  serbo‐
bosnianes.  Malgrat  que  el  principal  objectiu  és  documentar  aquells  esdeveniments 
catastròfics,  Miquel  Ruiz,  a  fi  d’aconseguir  un  major  impacte  visual  sobre  la  retina  de 
l’espectador, no deixa de banda la formalització estètica. En aquest sentit, ha pres la decisió 
de  realitzar unes ampliacions  fotogràfiques de gran  format que, amb els  seus acabats en 
blanc i negre ben acurats, donen contundència i verisme a tot allò que pretén comunicar. A 
més, el testimoniatge de la supervivència enmig de la tragèdia s’intensifica amb l’aportació 
de  la  reproducció escrita, al  costat de  les  fotografies, de  fragments de  reflexions dutes a 
terme  per  refugiats  bosnians  –molts  d’ells  antics  habitants  de  Sarajevo‐  establerts  a  les 
comarques  gironines.  En  les  instantànies  preses  per Miquel  Ruiz,  la  ciutat  de  Sarajevo 
destruïda  i  desestructurada  per  la  guerra  es  fa  visible  en  les marques  deixades  per  les 
explosions de les bombes, en les cues que feia la gent per aconseguir aliments bàsics, en els 
edificis  foradats  per  les  bales  i  la metralla,  en  els  cementiris  improvisats,  etcètera.  En 
definitiva, un conjunt d’imatges que evoquen  les penúries  i els sofriments a què es veuen 
sotmesos la majoria dels ciutadans en un context marcat per la brutalitat de la guerra. Sens 
dubte, el conflicte de Bòsnia – Hercegovina,  i particularment la ciutat de Sarajevo, va reunir 
tots  els  desgavells  que  causen  les  guerres:  des  de  la misèria,  el  fred,  la  por,  els  trasllats 
forçosos dels refugiats fins als actes de crueltat més violents. Tanmateix, no s’ha d’oblidar 
que també va obrir altres camins en generar accions de compassió, d’ajuda i de cooperació, 
fonamentalment  per  part  de  grups  i  associacions  sorgits  de  la  societat  civil.  L’obra 
fotogràfica de Miquel Ruiz, amb el seu alt grau de compromís humanista,  forma part   de 
manera indiscutible d’aquest darrer camí.  
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarajevo 1996. Barri de Dobrjna. Autor: Miquel Ruiz (*) 
 
 
 
 
Acte d’homenatge a Josep Riera i Micaló | Divendres 23 de gener de 2009 – 19 hores 
Lectura de poemes 
A càrrec de Joan Margarit i Joaquim Español, poetes i arquitectes 
Biblioteca de la Demarcació de Girona del COAC. 
Plaça Catedral, 8 – Girona. Tel. 972 412 896 
 
Inauguració de l’exposició Un llarg camí. Bòsnia, la vergonya  
Oberta fins l’1 de març de 2009 
Sala d’Exposicions de la Demarcació de Girona del COAC. 
Plaça Catedral, 8 – Girona. Tel. 972 412 896 
Horari de visita: feiners de 9 a 15 hores 
 
 
 
(*)Queden  reservats  tots els drets de propietat  intel∙lectual de  la  imatge, quedant  totalment prohibida qualsevol còpia, 
reproducció,  distribució,  comunicació  pública,  transformació  i  utilització,  total  o  parcial,  i  per  qualsevol mitjà,  sense 
autorització prèvia  i per escrit del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya. Només estarà permesa  la seva utilització quan es 
realitzi exclusivament per donar difusió a l'exposició "Un llarg camí. Bòsnia, la vergonya d’Europa", sempre i quan s'indiqui 
l'autoria.  

 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació COAC Girona: Vanessa Masip. Tel. 972 412 896  | A/e: premsa.gir@coac.cat 
Sala de Premsa: http://www.e‐coac.org/prensa/e‐coac_noticies/ 


