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Si passeu sovint per la
carretera de Les Fonts
haureu observat que

des de finals de 2009, entre el
supermercat Aldi i el magat-
zemVa de Baño, hi ha un im-
pressionant edifici de set
plantes amb una façana de
vidre. Es tracta de l’Uno-
_Offices & Business, un edi-
fici pensat per acollir comer-
ços a la planta baixa (hi ha
nou locals) i oficines modu-
lables a les plantes superiors
(d’entre 30 i 1.500 metres
quadrats).

La nau, propietat d’Euro-
buildinvestment, vol conver-
tir-se en un centre de nego-
cis com els que funcionen
actualment a Sant Cugat o
Rubí, però amb preus més
competitius . l’edifici ofereix
una altíssima qualitat tècni-
ca i d’acabats. La façana, per
exemple, és un mur cortina
que permet l’entrada de la
llum exterior així com la vi-
sualització dels exteriors. A
l’interior s’han utilitzat els
materials més avantguardis-
tes per facilitar una correcta
atmosfera de treball.

Més enllà de la singularitat
arquitectònica, un dels avan-
tatges principals d’aquest
centre de negocis és la ubi-
cació: en una cruïlla de car-

reteres, a prop de l’autopista
C-58 i els Túnels deVallvidre-
ra, i a peu de l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat.

A l’Uno_Offices & Business
ja s’hi han instal·lat algunes
firmes punteres de sectors
estratègics com la telefonia,
la informàtica o el disseny.
En total, l’ocupació de l’edi-
fici ronda el 45 per cent. Les
oficines i despatxos es poden
llogar per dies o hores si són
empreses petites o per anys.
També hi ha la possibilitat de
comprar el local ◗

La façana de l’edifici, amb cortina de vidre. CEDIDA
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mercat immobiliari pàgines especials

L’arquitecta MartaValls i la
interiorista Vanessa Pas-
cual són les dues profes-

sionals que piloten un taller
que es beneficia de la feina ben
feta de tècnics, industrials, co-
merços i artesans. Tots aquests
especialistes aporten el seu gra-
net de sorra per tal de tirar en-
davant en temps difícils. El Ta-
ller d’Arquitectura, Interioris-
me i Construcció és un negoci
diferent i sòlid que recupera
una manera de fer molt acura-
da “on els valors, l’atenció al cli-
ent i els coneixements de tots
nosaltres fan possible un treball
equilibrat, personalitzat i únic,
amb una relació qualitat-preu
molt difícil d’igualar”, defensen
Marta i Vanessa.

Per això, al Taller es reinven-
ten dia a dia i adapta el seu tre-
ball a la nova realitat en el món
de la construcció, les reformes
i l’habitatge. L’equip de col·la-
boradors d’aquesta empresa és
amplíssim per tal de dur a ter-
me qualsevol tipus de projecte
o comanda: amb arquitectes,
interioristes, enginyers, apare-

Al taller de Marta Valls dissenyen i decoren des d’una casa particular fins a un local industrial.

TALLER D’ARQUITECTURA, INTERIORISME I CONSTRUCCIÓ

Treballs en equip i a mida
per resoldre fins a l’últim detall

Taller d’Arquitectura,
Interiorisme
i Construcció

C/ de Fàtima, 27 local
Terrassa (Can Roca) Tel:
93 735 27 42. Horari: de
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13.30 i de 15 a 18.
Divendres, de 9 a 14.

www.martavalls.com

com és casa seva i quines ne-
cessitats tenen. Un cop allà
aprofitem per prendre mides i
més tard els preparem un
avantprojecte i un pressupost.
Podem gestionar fins a l’últim
detall i acompanyar-los a triar
materials i teixits. Ens ajustem
al màxim”, asseguren.

Des d’un moble fet a mida
fins a una casa sencera, des
d’una reforma integral d’una
llar, fins a un local comercial
nou. Al Taller d’Arquitectura
gestionen qualsevol projecte.
El fet d’encarregar-se de tots els
detalls d’arquitectura, interio-
risme i construcció fa que el cli-
ent pugui resoldre totes les se-
ves necessitats en una sola em-
presa i amb un únic pressu-
post. La Marta i la Vanessa co-
ordinen tot l’equip i a més pro-
jecten, assessoren i gestionen
cada treball i fan un seguiment
fins al final. “Treballar plegats,
sense intermediaris fa que pu-
guem oferir la millor relació
qualitat-preu”, conclouen. Po-
deu veure les seves obres al web
www.martavalls.com ◗

lladors, paletes, fusters, guixai-
res, instal·ladors, pintors, res-
tauradors i vitrallers. També tre-
ballen amb empreses i comer-
ços de decoració, materials de
la construcció i mobiliari, com
Clickon, Casamitjana, Trägol-
vet, Solomat o Casanova, entre
d’altres.

ESTUDIS A DOMICILI
Quan un client necessita un as-
sessorament, ja sigui per fer-se
una casa o per decorar l’habi-
tació del nen, la Vanessa (inte-
riorista) i la Marta (arquitecta)
es desplacen fins a casa seva.
“Ens agrada veure com viuen,


