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MARIA ESTEBAN RECHE

L'INTERIORISME, UNA EINA DE COMUNICACIÓ
10 ANYS + 1 CONSTRUINT ESPAIS QUE PARLEN

UNA VIDA DEDICADA AL MÓN DE L'INTERIORISME
Nascuda a Barcelona fa 41 anys, en fa vint que es va establir a Sant
Sadurní d’Anoia, i ha dedicat tota la seva vida professional al món de
l'interiorisme.
Després d'estudiar disseny d'interiors i fer un postgrau en
il·luminació i condicionament acústic, de seguida va començar a
treballar fent interiorisme per empreses. Deu anys després ja inicia
la seva aventura professional com autònoma, i amplia la seva
formació en aparadorisme i visual marxandatge: "dissenyava molta
botiga i era una formació que em faltava, també vaig realitzar a
Escodi un curs de conceptes comercials innovadors, viables i
rendibles. Aquestes són les formacions que han anat polint la meva
trajectòria."

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ

Hi ha 3 frases que representen la seva feina, ens explica la Maria:
"espais que parlen", és el best line des de l'inici de l'estudi, fent
referència a la capacitat comunicativa dels espais. Les altres dues,
reflecteixen l'aportació més directa de l'interiorisme estratègic en el
món del retail,: "dels sentits a l’emoció, i de l’emoció a la motivació
de compra", parla de que mitjançant el disseny, podem motivar l'acte
de compra, emocionar el nostre client i crear un vincle amb ell. Això
es transforma en fidelitat. Per últim: "la diferència no la marca
únicament el producte, sinó la percepció que el consumidor tingui
d'ell", fa referència a que l'ambient i la col·locació del producte
intervenen tant en el posicionament de la marca, com el valor que el
client li atorga a un producte, així com en la motivació de compra del
mateix.
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MARIA RECHE ESPECIALITZADA EN
INTERIORISME ESTRATÈGIC
"HAIG DE DISSENYAR ESPAIS QUE RESPONGUIN ALS VALORS DE L'EMPRESA,
MOSTRAR LA IDENTITAT DEL MEU CLIENT, EL SEU ADN"
La Maria comença el 2011 el seu projecte
personal com a Metre Quadrat, però el 2019 fa
el canvi a Maria Reche i això té un per què: "el
gruix dels meus clients són empreses i el
disseny es converteix en una eina de
comunicació, no és decoració, el disseny
ajuda el meu client a posicionar-se, a vendre,
a diferenciar-se, per tant a rendibilitzar el
negoci. L'interiorisme estratègic participa del
branding d'empresa, aquesta és la meva
especialització, el meu valor afegit." Per la
Maria, "l'espai ha de respondre als valors de

l’empresa, ha de mostrar la seva identitat, el
seu ADN. Parlava als meus clients d'imatge de
marca i sentia que jo no era fidel ni coherent
a aquest discurs, per això vaig creure
convenient que el despatx agafés el meu nom.
Vaig escollir el meu segon cognom perquè és
més curt i més reconeixible. A més, la R de
Reche també apareix en el meu logo fent
referència a la R de marca registrada,
concepte vinculat al que intento portar a
terme als meus projectes, espais
personalitzats i únics pel client en qüestió. A
nivell conceptual em lligava més."

Parlem de la seva manera de treballar:
"començo els projectes desenvolupant el
concepte i una estratègia, mai començo a
dissenyar directament, et pots perdre
moltíssim, ha d’haver-hi un fil conductor,
una coherència. Primer escolto molt al client,
perquè després haig de materialitzar tot allò
en un espai. Quan la informació que t'aporta
el client flueix, és nota en el resultat final.
Informació, concepte i estratègia es
materialitzen en una imatge, una essència,
que és el primer pas que presento al client,
valido que l’empresa s'hi vinculi, només
llavors comença la feina més tècnica de
l'interiorisme."

PRIMER ESCOLTO MOLT
AL CLIENT

PROJECTES
REALITZATS

ELS SEUS PROJECTES
S'HAN PUBLICAT A
REVISTES DEL SECTOR
Parlem d'alguns dels projectes que han estat
especials per la Maria. El projecte per la
cafeteria Bitte a Barcelona per ser el primer
en solitari i publicat a la Revista "Proyecto
Contract", especialitzada en interiorisme de
retail.
"Dels projectes fets al poble, el que em va
donar a conèixer va ser el Taps de Suro,
malgrat abans ja havia fet les oficines de
Gráficas Varias, projecte publicat també a
Proyecto Contract i que vaig realitzar amb el
Pere Pujol, arquitecte amb qui comparteixo
despatx”. També trobem publicat el projecte
de El Centre, avui restaurant japonès
Hatsukoi. Altres projectes locals són la joieria
Nirka Panoso, Cristina Garcia Saràbia,
Lecegui Joiers, DIS immobles, i la botiga
Corpinnat Júlia Bernet, entre d'altres.

En aquests moments els seus clients són tant
empreses grans com petites, realitza
projectes per a empreses com Bombons
Cudié, els Showrooms de Mausa i gelateries
Gelatiamo, amb una àmplia xarxa de
franquícies. Actualment la Maria, a qui els
clients li venen del boca orella, està treballant
en el projecte de BSM, el nou model
d'aparcaments de Barcelona i, acaba de
dissenyar el Cavatast: "estic molt contenta del

L'ESPAI ENS AFECTA A LA
NOSTRA SALUT, A NIVELL
FÍSIC I PSICOLÒGIC

del resultat, el feedback que he rebut és molt
positiu. El canvi d'ubicació ha ajudat al
projecte, es retroalimenten mútuament".
La Maria mira al futur posant el focus en la
bioconstrucció: "cada cop prens més
consciència de la importància del benestar,
de la salut pròpia i del planeta. Passem més
del 90% del temps en espais tancats i els
espais no sempre són tot el saludables que
hauríen de ser. L’espai afecta a la nostra
salut, a nivell físic i psicològic. "

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ
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