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Ascensión Navarro és la propietària de la perruqueria MOVE, un
petit negoci al centre de Palma que durant la pandèmia va
decidir reinventar-se. Afegia així una nova “R” a les conegudes
3R, reduir, reutilitzar, reciclar. Les 4R, amb reinventar al
capdavant, per transformar el món de la perruqueria i
conscienciar la clientela que una altra manera de fer les coses
és possible.

Adreça:
C/ dels Guixers, 8 - Palma
Telèfon:
+34 917 106 984

@peluqueria_move
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1. De quins valors partiu?
Els valors de base són gairebé innats. Fins a la pandèmia
no em vaig llançar a treure tots els valors que durant
temps havien estat boicotejats per aquest sistema i jo
pensava que eren coses friquis. El món de la perruqueria
ha de canviar, sobretot en l’àmbit de toxicitat. També a
la feina diària es poden evitar una quantitat de residus
enorme. Va ser llavors quan vaig pensar que una altra
manera de fer les coses és possible i el tema econòmic
no m'aturaria perquè podia començar al meu ritme, no
necessitava una gran inversió.

2. Quines accions heu incorporat
per seguir aquests valors?
Vaig començar amb la venda a granel de xampú. Vaig buscar
productes envasats en gran format. M'interessen més els
ecològics i de proximitat, però a Mallorca només hi ha una
fàbrica, així que, els que no puc aconseguir aquí els trob a
la Península. M'interessa oferir varietat perquè els meus
clients puguin triar.
Paral·lelament, vaig posar en marxa la recollida d'envasos
plàstics entre els meus clients amb la intenció que
s'adonessin de la quantitat de plàstics que generem i podem
evitar. Un cop me'ls portaven jo els desinfectava i tornava a
posar en circulació venent productes a granel. Va funcionar
molt bé, però ara he engegat la recollida d'envasos de vidre
d'un sol ús. Preferesc el vidre perquè és més fàcil de
netejar i desinfectar.
He buscat assessorament en una amiga que és tècnic
ambiental per fer les accions amb menys impacte, perquè
de vegades estem confosos i pensem que allò que tindrà
menys impacte, al final acaba tenint més.

3. Què suposa aplicar aquestes
accions, quin és el retorn?
El més complicat és la mida del meu projecte. El meu
negoci és petit i quan he de fer una compra he de
comprar grans quantitats, si no em surten a un preu
desorbitat. A part, hi ha el fet de viure en una illa. Tot
allò que ve de fora, si no són quantitats grans no arriba.
Tampoc els distribuïdors habituals de productes de
perruqueria veuen aquest canvi amb bons ulls. Per contra,
els meus clients s'estan esforçant molt per fer aquest
canvi. Notes com d'alguna manera he entrat a la seva
consciència. Encara queda molt per fer perquè la gent creu
que amb portar una ampolla al contenidor ja ha complert i
no és així.
Jo en un any he evitat possiblement uns 500 envasos i
això no em genera cap problema per treballar.

4. Com imagines el futur?
Reinventar-se és el punt de partida de tot. Per mi, el 4R és
un segell que hauria de garantir quan un negoci està dins
aquesta filosofia. La meva perruqueria és petita, però la
meva idea seria replicar el sistema 4R a altres negocis com
un segell de garantia.
Vendre productes de qualitat a granel és possible i crec que
anirà en expansió. De vegades em sent una “ecofuriosa”, però
crec que hi ha molta gent fent cada dia una mica. Amb el
temps tots haurem d'anar cap aquí.

Rezeroés una fundació sense ànim de lucre que anhela una societat que valora els recursos que proveeixen
els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que
quedin sense ús.
Aquesta campanya pretén visibilitzarles iniciatives i empreses balears que duen a la pràctica accions inspiradores i referents en la prevenció de residus i el consum responsable, sigui des de l’ecodisseny, la producció local
i ecològica, la reparació, la reutilització, el reciclatge, la gestió preventiva dels residus o qualsevol altra activitat
que permeti avançar cap a un model econòmic circular basat en el residu zero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat

