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Els serveis d’imatge personal i benestar han notat també la crisi o les persones sempre 

volem estar i sentir-nos atractius? 

 

Les persones sempre volem estar guapes. Si que ho hem notat, es clar,  la crisi ens 
afecta a tots. La pujada de l’IVA que hem tingut ens ha obligat a apujar preus i reajustar 
moltes coses. La gent continua preocupant-se per al seu aspecte però no bé tant sovint. 
Amb Internet i els tutorials de les xarxes socials on hi pots trobar mil entrades sobre 
estètica i imatge, la gent es fa els tints, es depila, s’aplica algun tractament. És l’altra 
competència!! 
 

El client és cada vegada més exigent o més tolerant? 

 

Sens dubte cada vegada més exigent! Paguen molts diners perquè els posin com els 
agrada, per tant, són molt estrictes. La gent també està més nerviosa, més estressada i 
amb problemes, per tant, a part de fer un bon servei hem d’oferir també un espai 
tranquil, relaxat, amable. Això ens implica que nosaltres treballem el doble, amb un 
rentat oferim massatge, amb una manicura oferim una conversa relaxada...hem d’estar 
a l’aguait del què necessita el client i oferir-li.  
 
Satisfer a un client/a és, per tant, molt més que fer un bon tall de cabell o una 

pedicura perfecte , oi? 

 

I tant! Un client et pot perdonar que el tallat no sigui ben bé el que volia però no 
perdonarà mai una mala rebuda o una mala actitud. S’ha de sentir bé, acollit, relaxat, 
com a casa  i a partir d’aquí la resta és més fàcil, la resta es resol. 
Per mi el tracte és bàsic. 
 

Quines competències ha de tenir un professional d’aquest sector? 

 

Sempre dic que a part d’un bon caràcter, és important també una bona presència i bona 
forma física. Estem de peu moltes hores i sovint fent males postures. Cal cuidar-se per 
evitar lesions, mals d’esquena, de peus, etc. D’altra banda, per la nostra empresa, és 
primordial la lleialtat. Et puc ensenyar a ser bona professional però no a ser una persona 
lleial. Molta gent pren coses de les empreses on treballa (sobretot en el nostre sector) i 
fa que es perdi la confiança amb la gent. Si ets honest i lleial podràs anar a qualsevol 
lloc. 
 



Sou una empresa que d’entrada ens va sorprendre la vostra predisposició per 

col·laborar amb l’aprenentatge, creieu per tant que el bon professional és o es fa? 

 

Es fa. Hi ha gent que no havia pensat mai dedicar-se a la imatge i a base d’anar 
practicant els hi comença a agradar i descobreixen un nou ofici. És una feina molt 
creativa que et permet experimentar, fer coses noves, conèixer tipus de pells, tipus de 
cabells....toques quasi temes de dermatologia o de medicina (caigudes de cabell, taques 
a la pell, alimentació i nutrició...).  
Penso que, com en qualsevol ofici, quan hi entres i t’agrada et pots arribar a convertir en 
un bon professional d’aquell sector. 
 

Perquè la figura de l’antic aprenent ara ja no és tant present en el mercat de treball? 

Les empreses volen gent formada i preparada, però tothom ha de ser aprenent alguna 

vegada, no? 

 

Temps enrere entraves a treballar en un lloc sense contracte ni assegurança i no passava 
res. Hi anaves per aprendre i l’empresa et pagava uns dinerons per anar passant. Jo 
mateixa en comptes de fer extraescolars donava rulos i treia pinces en una perruqueria 
perquè m’agradava. Cobrava 50 pessetes a la setmana i era la més feliç del món perquè 
feia el que m’agradava. 
Ara tot és molt complicat, penso que el Govern hauria d’obligar a tothom a tenir un cert 
numero  de persones en règim d’ aprenent a les empreses durant l’any, amb un sou 
base, i que el govern assumís la part d’assegurança. D’aquesta manera tots tindrien una 
oportunitat. Al treballador se l’ha de tractar bé, sigui aprenent o no, tots hem de 
contribuir a la millora de l’aprenentatge i de la professionalització dels joves.  Si volem 
gent bona per al futur hem de fer un esforç comú entre tots.  
 

Els canvis econòmics i segurament també els socials han marcat un abans i un després 

en les generacions dels  nostres joves, convertint el col·lectiu menors de 25 anys sense 

formació en un dels més vulnerables. Creieu que realment la societat els dona poques 

oportunitats, o, per contra, els dona masses i no saben triar l’adequada? 

 

Per mi, els joves han estat els abandonats i crec que han tingut poques oportunitats. 
Tenim joves de 30 anys que encara no han tingut cap contracte. No hi ha joves apàtics, 
hi ha molts joves amb moltes ganes de fer coses però se’ls han donat poques 
oportunitats. Sota l’etiqueta de “ no formació i no experiència” n’hi ha molts que s’han 
aprofitat, pagant-los sous molt baixos i no tenint-los en consideració. 
Tothom hauria de donar oportunitats, i el govern recolzar al 100x100 aquestes 
iniciatives. 
 

Una frase per als joves que cerquen el seu camí? 

 

Que lluitin, que surtin al carrer, que s’agrupin  i cridin cada dia, davant dels 
Ajuntaments, de les entitats, etc. La mobilització els pot unir. El silenci no els obrirà 
camins, han de lluitar i fer-se sentir.  


