
"Ser empresària
representa viure en
una muntanya russa,
però val molt la
pena.  La recompensa
és molt gran i no ho
canviaria per res"

Quin càrrec ocupes i quines funcions
desenvolupes?

Perruqueria i Estètica L’Espill va néixer l'any 1984
de la mà de la Dolors i la Rosa. És una perruqueria i
estètica dedicada a la imatge i a l’estilisme del cabell
i treballen amb les primeres marques del mercat
per oferir  la millor qualitat del producte, unit amb
una formació continuada del personal. 

La Dolors Boixader n'és la gerent.

Sóc la gerent de l’empresa, però em considero una
més. Aquest any estic una mica més al marge i porto
la gestió del negoci, però sóc una col·laboradora
més de l’empresa i faig de tot: escombrar, rentar
caps..., tot el que faci falta.

Tens un equip càrrec teu?

Sí, tinc un equip actualment de sis persones, cinc
estilistes i una esteticista.

Quin percentatge de dones teniu a la
vostra empresa?

El 90%. Som tot dones menys l’Álvaro. Ara
potser es veuen més homes treballant en
perruqueries o estètiques, però abans era
impensable trobar-hi un noi. Ha canviat molt.

Teniu alguna política de conciliació
familiar a l'empresa?

No, perquè el nostre horari és molt extens.
Aquesta política no la tenim. Sí que considero
que tothom té llibertat, saben que si un dia han
de marxar abans pel motiu què sigui o han de
venir més tard, no hi ha cap problema. Més que
conciliació hi ha flexibilitat horària.
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Creus que és important que donem
referents femenins amb èxit perquè
es perdi la por a emprendre o a
dirigir empreses?

Sí, és molt important que donem referents, però
considero que també hauríem de saber
ensenyar que ens valorin més. Ara hi ha moltes
més dones empresàries, però, tot i això, no se'ns
valora ni respecta prou. Sempre donem molt i no
rebem res a canvi. No obstant això, un empresari
sempre estarà més ben valorat i no ho hauria de
ser així. Sempre diuen que darrere d’un gran
home sempre hi ha una gran dona, no? I penso
que és veritat i que hauríem de tenir més
visibilitat.

T’ha sigut fàcil arribar al lloc on ets?
No ha sigut fàcil perquè les dones sempre hem
de compaginar la vida familiar amb el negoci.

Han qüestionat la teva vàlua només
per ser dona?

Sí, m’he anat trobant amb diversa gent que no
valora o que no considera important l'ofici de
perruquer.

Vam engegar el negoci dues sòcies, la Rosa i jo.
Ens vam decidir a obrir el negoci gràcies a una
altra dona que ens va animar perquè sempre ens
sentia que comentàvem que a la perruqueria on
treballàvem no ens deixaven fer gairebé res.

L'Espill va néixer del no- res en un pis al carrer
del Roser de Berga que vam arreglar com vam
poder perquè no teníem diners. De fet, vam estar
treballant dos anys sense tenir absolutament cap
benefici per poder anar pagant totes les despeses
i els diners que devíem.

Després del carrer del Roser vam venir aquí, al
carrer Pere III, i ja fa 25 anys que hi som.

Com van ser els inicis?

Des de petita ja m’agradava molt aquest món,
sempre deia que volia ser perruquera. Vaig
començar a treballar amb 14 anys els caps de
setmana en una perruqueria i, des del primer dia,
m'hi vaig trobar molt còmode. Vaig estar molt
temps rentant caps i escombrant. Més endavant
vaig començar a tenyir i a assecar. Aquests van
ser els meus inicis com a perruquera. 

Quina va ser la teva motivació per
convertir-te en empresària?

Volia ser empresària per trencar amb els estatus
que hi havia en aquella època a la majoria de
perruqueries, els rols estaven molt delimitats, la
persona que escombrava o rentava caps no podia
pentinar o tallar els cabells als clients, només ho
podia fer la propietària.
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Jo penso que en tenim moltes de necessitats. La
primera, ens han de valorar més. La segona, que
l'administració pública ens ajudi més a ser mares.
No crec que només sigui un problema de les dones
empresàries en concret sinó que ens passa a totes.
En el moment que som mares, hem de sacrificar
la nostra vida professional i ens hem de
replantejar molt què fem: si fem de mares o
d’empresàries. Si baixes del carro, quan vols tornar
a pujar, sovint ja és massa tard.

Si tu també vols sumar-te a la
iniciativa, envia'ns un correu amb
les teves dades a aceb@aceb.cat 

Decàleg de consells per a la dona
empresària o directiva:

Què és el millor de ser empresària?

Quines necessitats consideres que teniu
les dones empresàries i què faries per a
facilitar la conciliació d’empreses
liderades per dones?

Que no s’espanti, que sigui molt lluitadora i que
sempre segueixi endavant perquè ser
empresària representa viure en una
muntanya russa. És essencial mantenir sempre
la il·lusió i saber que estàs fent un camí que val
molt la pena perquè la recompensa sempre és
bona. Quan t’aixeques et sents molt orgullosa
d’haver-ho aconseguit.

La independència que tinc. Podria prendre la
decisió de fer un canvi o reestructurar
l’empresa. Podria dir moltes coses positives,
no ho canviaria per res del món. 

De què et sents més orgullosa en la
teva trajectòria?

D'haver arribat on estic ara i d’haver estat capaç
de formar l’equip que tinc perquè, a part de ser
molt bons professionals, a l'àmbit personal  ens
entenem molt bé i som una petita família dins de
l’empresa. Aquesta és una de les coses per les
quals em sento més contenta i orgullosa.

Per trencar amb aquesta jerarquia i perquè teníem
molta ambició vam decidir obrir la perruqueria. De
fet, encara ara, obriria un altre negoci. No ho he fet
per poder cuidar als meus fills. 

Aquí el 90% dels clients no saben qui és el
propietari i tampoc vull que ho sàpiguen. Som un
equip i sense ell l’Espill no seria el que és, jo sola
no hagués pogut. 

D'altra banda, intento que les clientes no em
demanin per un/a perruquer/a en concret, és millor
deixar que intervingui tot l’equip, ja que cadascú
està format en una determinada àrea.
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