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n projecte
sempre es
pot fer
realitat si
confiem

plenament en la seva
viabilitat i ens donem un
marge de temps perquè
sigui tot un èxit. Si algú
en té dubtes que llegeixi
aquesta entrevista amb
la Marta Valls i Farguell
(Barcelona, 1971), una
arquitecte mare de dues
precioses nenes (Alexa,
de 4, i Carla, de 19 me-
sos) que ha apostat en
ferm pel naixement
d’un singular Taller
d’arquitectura, interio-
risme i construcció
(Can Roca) i que tira en-
davant amb la interioris-
ta Vanessa Pascual. Una
feina que l’absorbeix di-
àriament de 9 del matí a
7 de la tarda però que li
deixa temps lliure per
gaudir plenament de la
família -“és la meva vàl-
vula d’escapament”-,
d’aprendre un nou es-
port, com és el pàdel, i
de rescatar la natació per
a descarregar tensions.
Ella és la prova palpable
que la vida sempre és un
gran repte.

Text: Mar Moreno 
Foto: Cristóbal Castro

LA GANGA

2x1 de Calbet en petits
electrodomèstics
La cadena de botigues d’electrodomèstics Calbet, situada
a la Rambla d’Ègara des de fa uns anys, fa promocions
mensuals realment interessants ja que ofereixen, com
diuen ells, “el doble en cada oferta”. Al llarg d’aquest mes
tenim l’oportunitat de comprar assecadors de cabell,
bàscules de bany, fregidores, espremedores, cafeteres i
sandvitxeres al preu d’una unitat.Voleu un exemple?

Allà van: dues cafeteres de la marca
Monix (sis tasses, alumini, fons especial per a
vitroceràmica) per 10 euros; dues fregidores Nevir
(de metall amb cubeta desmuntable d’un litre de
capacitat) per 36 euros i dues sandvitxeres Jata (tres anys
de garantia, base antiadherent i segellat perfecte) per 24
euros. Aquesta promoció finalitzarà el dimecres, 31 ◗

Calbet 
Rbla d’Ègara, 154
Terrassa (Centre)
Tel: 93 733 51 76
Horari: de 9.45 a
13.30 i de 17 a 20.30,
de dimarts a
divendres. Dilluns,
de 16.30 a 20.30
(matins tancat).
Dissabtes, de 10 a
13.30 i de 17 a 20.30
www.calbet.es

AGENDA

CURS SOBRE TEXTURES 
Carles Tejedor, xef del res-
taurant Via Veneto, oferirà
dilluns, de les 17 a les 20 ho-
res, una jornada formativa
sobre “textures” als restau-
radors de Terrassa i comar-
ca. L’acte està organitzat per
l’escola de cuina Xup-Xup i
permetrà descobrir les infi-
nites possibilitats de les ge-
lificacions, els emulsionats
o els espessants. Més infor-
mació: 902 36 38 02.

VALLÈS HABITATGE 
La fira immobiliària Vallès
Habitatge obrirà les seves
portes aquest divendres 19
de març, amb més de tren-
ta expositors. Podeu visitar

tota l’oferta de pisos el di-
vendres de 17 a 21 hores,
així com el dissabte 20 de
març i el diumenge 21, du-
rant tot el dia. El saló se ce-
lebra al recinte firal de Ter-
rassa. El preu de l’entrada és
de 3 euros. Es poden obte-
nir entrades gratuïtes a tra-
vés de la pàgina web valles-
habitatge.com.

TALLER DE MONES 
El dissabte 20, de 12 a 13
hores,Vicenç Peñataro, pas-
tisser de la pastisseria San
Pedro, oferirà un taller gra-
tuït sobre com fer mones de
Pasqua al Mercat de Sant
Pere. Més informació: 93
735 30 98.

SETMANA DEL CONSUM 
Aquest dilluns és el Dia Mundial de les Persones Consu-
midores i l’Ajuntament ha volgut celebrar-lo amb una set-
mana sencera d’activitats. Cada dia, a les 11.20 hores, hi
haurà un concurs a la ràdio municipal de Terrassa (95.2
FM) sobre temes d’actualitat de consum. A més hi haurà
xerrades dirigides als usuaris de FUPAR i a la Gent Gran i
una gimcana infantil (a la foto, la prova de l’any 2009).

U MARTA VALLS
Taller d’arquitectura, interiorisme i construcció

“Can Roca serà un barri
comercialment actiu”
Vostè és de Barcelona però viu
a Terrassa...
Sí, és la ciutat on em vaig ins-
tal·lar fa uns anys perquè ja te-
nia uns lligams. De fet, vaig es-
tudiar a l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura del Vallès,
quan estava a la Mancomuni-
tat i a Sant Cugat, i vaig treba-
llar a l’estudi de l’arquitecte
Cesc Duran. Un bon professor
i una millor persona.
I ara és la ciutat on ha obert el
seu Taller d’arquitectura, inte-
riorisme i construcció.
Exacte i n’estic molt orgullosa
ja que, després d’una etapa
personal complicada, he tirat
endavant el meu somni que
s’ha convertit en tot un repte.
Més encara quan vivim una cri-
si difícil...
Sí, però en aquesta vida has
d’arriscar si vols tenir fruits. Jo
porto un any des que vaig obrir
el meu despatx de 60 metres
quadrats al carrer de Fàtima, 27
i és ara quan començo a veure
que el taller rutlla.
Té dades que corroborin aques-
ta sensació?
Sí. Per exemple, al 2009 vam fer
60 pressupostos i quatre obres.
En aquest 2010 tenim quinze
expedients i tres projectes en
marxa. Un balanç que no està
gens malament.
És un taller on el client pot ve-
nir a què li reformeu un pis, a
què li feu una casa...
I a què li canviem la cuina, el
bany, l’instal·lem el parquet, et-
cètera en funció del pressupost
que tingui. Nosaltres tant mun-
tem una cuina d’Ikea com l’en-
carreguem a mida per fer-la.
Això representa tenir un equip
de gent molt ampli.
Cert. Hem estès una xarxa de

“És una zona de futur,
que ha de créixer
i fer-se... i això vol dir
temps. A més, els
preus dels locals
no tenen res a veure
amb els del Centre.”

col·laboradors on tots (jo m’in-
cloc) treballem de manera co-
ordinada, però són autònoms.
Què vol dir?
Per primera vegada artesans,
industrials, agents comercials,
electricistes, pintors, llauners...
col·laboren en un únic projec-
te de manera autònoma però
coordinada, sense intermedia-
ris, a través del taller. Fem una
gestió integral (acabats, mobi-
liari, complement, obres...) que
comptabilitzen en un únic
pressupost per al client.
Sembla un raonament lògic.
Per a la Vanessa Pascual i per a
mi sí. Ells tenen la secretària, la
comptable, la persona que els
hi gestiona la feina i que els hi
coordina els treballs. Confien
en nosaltres i n’estic molt satis-
feta de tots ells perquè s’han
cregut que som un equip.
Sempre ha treballat per a parti-
culars?
Sí, perquè agraeixen l’esforç de
fer les coses ben fetes. Jo he fet
molts projectes d’habitatges
unifamiliars a la província de
Girona i sempre tenia la sensa-
ció que mai acabava la feina
perquè la meva manera de
pensar inclouria la il·luminació,
el mobiliari, les teles que deco-

rarien la llar... I tot això és molt
més del que fa un arquitecte.
Llavors va crear el taller per uni-
ficar criteris.
Sí. Val a dir que vaig començar
de zero i que vaig desenvolupar
el projecte sola, tot i que ara la
Vanessa és imprescindible ja
que seria impossible portar sola
el negoci.
Com als comerços tradicionals,
també fan promocions?
No sé si es podria anomenar
així però el client paga els ho-
noraris d’arquitecte on queda
inclòs el projecte d’interioris-
me (planells, revestiments, aca-
bats, textures, teles...)
N’hi ha botiguers que creuen
que si un no s’implanta al Cen-
tre ho té una mica més magre
per tirar endavant...I vostè va i
obre a Can Roca.
Exacte, perquè comercialment
té un clar potencial. Serà un
barri molt actiu, però ara ha de
créixer i fer-se...i això vol temps.
Els preus dels locals no tenen
res a veure amb els del Centre
i, a més, no tenim zona blava.
És un barri de futur, amb parcs
i amplis espais, que tindrà una
connexió propera amb el Quart
Cinturó i amb el Metro del Va-
llès... És perfecte!
Però no està en una zona de
pas, com podria ser qualsevol
carrer del casc antic.
Cert, però el barri ens comen-
ça a conèixer perquè, de fet,
hem fet reformes i projectes en-
carregats per a la gent que viu
aquí. I tenim els mitjans per do-
nar-nos a conèixer com és el
boca orella i la pàgina d’inter-
net, entre d’altres canals.
Satisfeta?
Molt, perquè em crec molt el
meu projecte ◗


