JOAN TUSELL DE DIEGO
L’arquitecte Joan Tusell de Diego inicia l’any 1971a seva activitat com a professional liberal en el camp de
l’arquitectura , primer en associació amb els arquitectes Jaume Marimón i Mariano Gimeno. En l’actualitat continua
la seva activitat professional com soci principal de Tusell Arquitectura SLP
Complementa la seva formació com Arquitecte per la ETSAB (1970) amb un Màster de Direcció d’Empreses
Constructores i Immobiliàries per la Universitat Politècnica de Madrid (1990)
L’activitat del despatx s’ha basat fonamentalment en l’arquitectura residencial en la zona del Maresme, Barcelonès i
Vallès Oriental amb nombroses incursions en l’arquitectura esportiva, administrativa, assistencial, industrial així com
en la restauració d’edificis i també en el camp de la gestió immobiliària.
PONÈNCIES
En qualitat de director del projecte del nou estadi del Real Club Deportiu Espanyol t i del projecte d’urbanització de la
Plana del Galet als municipis de Cornellà i El Prat de Llobregat ha intervingut en diferents ponències,
conferències i taules rodones de les quals destaquen:
•Taula rodona a Saragossa organitzada pel diari Heraldo de Aragón en la segona edició del Foro Heraldo del
Deporte amb el tema “Los nuevos estadios de futbol” Any 2004.
•Conferència a l’Ajuntament del Prat de Llobregat sobre la construcció del nou camp del RCD Espanyol.
Octubre 2007.
•Presentació a la seu de la UEFA a Nyon del projecte del nou estadi del RCD Espanyol per a la seva qualificació
ELITE. Febrer 2008.
•Conferencia sobre el nou Estadi del RCD Espanyol als estudiants d’Enginyeria de la Universitat de Wismar.
Abril 2008.
•Conferencia a l’Escola Universitària La Salle al curs Internacional en Administració d’empreses. Octubre de 2008.
•Seminari UEFA KISS Workshop, “No place like home” Octubre 2009. Barcelona.
•Seminari UEFA KISS Workshop, “No place like home” Maig 2010. Barcelona.
Col·laborador amb l’arquitecte a Mark Fenwick en la redacció de la publicació “UEFA GUIDE to Quality Stadiums”.
Aquesta publicació ja traduïda al francès, alemany, rus, espanyol i a punt de sortir la versió en italià, pretén ser una
guia en el procés de disseny, adjudicació, construcció i explotació d’estadis.

