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DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ 
 
Nota de premsa – 17 de juny de 2004 

 

“La Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de 
Catalunya té nou president” 

 
 
A partir d’avui, 17 de juny de 2004, l’arquitecte Josep Riera Micaló és el nou 
president de la Demarcació gironina del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya en 
substitució de Carles Bosch Genover, qui ha exercit com a tal en els darrers 8 
anys. 
 
 
La Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya té a partir d’avui, 17 de 
juny de 2004, nou president. Es tracta de l’arquitecte Josep Riera Micaló que succeirà a 
Carles Bosch Genover, qui ha exercit com a tal des de que va ser proclamat l’any 1996.  
 
Josep Riera Micaló (Banyoles, 1950) és arquitecte des de 1977, any en què obtingué el títol 
a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Professionalment ha 
desenvolupat la seva tasca juntament amb els arquitectes Jordi Crous, Jaume Grabuleda i 
Joan Grabuleda, formant la societat civil Crous/Grabuleda/Riera.  
Obres seves són: 

• Escola Quatre Vents (Blanes) 
• Laboratoris de Sanitat (Girona) 
• Edifici Coliseum (Girona) 
• Rehabilitació de l’Església de Vilanova de la Muga 
• Edifici d’habitatges a la Villa Olímpica (Banyoles) 
• Piscina de Palafrugell: primer premi del concurs de projectes 
• I.E.S. Santa Eugènia (Girona): obra finalista dels Premis d’Arquitectura de les 

Comarques de Girona 1997. 
• Adequació de l’entorn de l’estany de Banyoles amb Jeroni Moner i Joaquim Figa: 

obra seleccionada al Premi FAD de 1992. 
 

Ha estat des de molt jove vinculat al Col· legi d’Arquitectes. Entre els anys 1978 i 1980 va 
formar part de la Junta Directiva de la Demarcació, com també va ser cap de servei en 
l’àrea de cultura entre 1982 i 1987. També va ser president a Girona de la Germandat 
Nacional d’Arquitectes entre els anys 1983 i 1989.  
Habitualment escriu en diferents mitjans de comunicació sobre temes relacionats amb 
l’arquitectura. Ha estat co-autor, entre d’altres, de llibres com Atlas I Girona Ciutat; Atlas II 
Ciutats de Girona; Banyoles a l’ombra del JJOO ’92; El Kitsch Domèstic; La cromolitografia 
religiosa; La terrissa negre; La Masia. Història i tipografia de la Casa Rural Catalana; El 
romànic al Pla de l’Estany dins de Catalunya Romànica; i Guia d’Arquitectura del Pla de 
l’Estany. 
 
També ha estat comissari de diferents exposicions entre les que cal destacar Obra Vista. 
Arquitectura d’avui a Girona (1992) i Josep Danés i Torras. Una mirada (2004).  
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