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Estalvi d’aigua a la perruqueria
PER QUÈ CAL 
ESTALVIAR AIGUA?

L’aigua és un bé natural escàs que 
cal administrar de forma responsable, 
especialment a les regions de clima 
mediterrani, on plou de manera 
irregular al llarg de l’any i sovintegen 
els períodes de sequera. 

A això cal sumar-hi que la demanda 
humana no deixa d’augmentar i 
els recursos disponibles sovint són 
insuficients i cal importar-los d’altres 
territoris. Barcelona i la seva àrea 
metropolitana en són un exemple. A 
més, el canvi climàtic agreuja aquest 
dèficit.

Així doncs, l’estalvi esdevé en si 
mateix una font d’aigua valuosa. A 
banda d’evitar el consum d’aigua 
innecessari, contribueix a reduir el 
volum que cal captar del medi natural 
i que cal potabilitzar, així com també fa 
disminuir el volum d’aigües residuals 
que s’ha de depurar.

QUINES MESURES 
ES PODEN ADOPTAR?

Als comerços que tenen un consum 
d’aigua elevat es poden introduir 
mesures d’estalvi. Adoptar uns bons 
hàbits d’ús també suposa una reducció 
significativa del cost econòmic. 

En una perruqueria, un rentat de cabell 
pot arribar a suposar el consum de 
més de 10 litres d’aigua per minut.

És important instal·lar reductors del 
cabal a les aixetes i reparar les que 
degotin, utilitzar programes d’estalvi 
a les rentadores, tancar l’aixeta 
quan no s’està fent servir l’aigua i 
escollir aixetes termoestàtiques i de 
monocomandament.

L’aigua és un recurs imprescindible en una perruqueria. Fer-

ne un ús eficient permet estalviar tant aigua com l’energia 

necessària per escalfar-la.

Els beneficis ambientals i econòmics que se’n deriven 

permeten als professionals diferenciar-se dins del sector, de 

manera que el seu esforç es converteix en un valor afegit de 

cara als clients.
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Guille, quines mesures heu emprès per 
reduir el consum d’aigua?
La principal ha estat dividir el tanc de 
subministrament en dues parts en comptes 
de treballar amb un sol volum d’aigua més 
gran. L’aigua s’escalfa més ràpidament 
i ens permet fer-la servir en funció del 
nombre de clients, cosa que també 
optimitza el temps de rentat dels cabells. 
També hem col·locat ampolles plenes a la 
cisterna del vàter per reduir el volum de les 
descàrregues.

Com influeixen sobre el consum els 
productes que feu servir?
Utilitzem marques biològiques que ens 
estalvien rentats i esbandides, ja que 
dosifiquem i apliquem els productes en 
funció del tipus de cabells. Evitem també, 
per exemple, aplicar quantitats excessives 
de xampú perquè l’esbandida sigui més 
ràpida, o procurem retirar l’excés d’escuma 
amb les mans abans de començar a 
esbandir. Podem arribar a estalviar dos o 
tres litres per rentat.

Heu deixat de fer servir algun producte en 
concret?
Hem vist que el producte de les permanents 
ens fa consumir molta aigua per a l’esban-
dida. Però com que som un saló de bellesa 
que no se centra en aquest servei, només 
l’encarreguem a demanda. A més, els 
productes ecològics que fem servir tampoc 
produeixen cap reacció d’intolerància entre 
els treballadors, com ens havia passat anys 
enrere amb productes convencionals.

I com heu aconseguit reduir la contaminació 
de l’aigua?
Exigim als nostres proveïdors que tots els 
nutrients i productes siguin biodegradables 
i no contaminin, perquè sabem que així 
l’aigua és més fàcil de depurar. També 
demanem que no tinguin cap derivat animal.

Els clients valoren el vostre esforç?
En els darrers anys entre els nostres clients 
hem detectat un canvi de consciència 
favorable, fins al punt que de vegades és 
un tema de conversa.

La Perruqueria Crearte és un dels 
comerços que han implantat mesures 
d’estalvi d’aigua i de reducció de la 
contaminació de les aigües residuals. 
Les accions que han emprès tenen a 
veure tant amb els elements tecnològics 
i aparells que administren l’aigua com 
amb les pràctiques dels treballadors 
i el tipus de productes 
professionals que
fan servir.

Recomanacions
- Podeu fer servir productes de neteja, cosmètica i higiene biodegradables i de baix 

impacte ambiental. Hi ha molts proveïdors que n’ofereixen.

Guille
Crearte Perruquers
Carrer de Girona, 134

Barri de la Dreta de l’Eixample

Districte de l’Eixample

UN EXEMPLE

dreta de
l’eixample

Comerç verd
http://comercverd.rezero.cat/
info@rezero.cat
936 686 107

Comerç + Sostenible
http://barcelona.cat/comercsostenible 
acciosostenible@bcn.cat
932 562 593

Vegeu el vídeo de Crearte Perruquers i més iniciatives dels comerços a:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Accés directe a totes les adreces web d’interès:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/node/11208

Per a més informació:

Guia per a l’estalvi d’aigua 
domèstica
Diputació de Barcelona

Consells d’estalvi d’aigua a les llars 
Agència Catalana de l’Aigua
Generalitat de Catalunya 

Mapa de mesures per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica
Institut Català d’Energia

Consells per estalviar aigua
Aigües de Barcelona

http://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-Guiaestalviaigua09-pdf.pdf
http://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-Guiaestalviaigua09-pdf.pdf
http://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-Guiaestalviaigua09-pdf.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/09-guia_web_estalvi_aigua_domestics.pdf
http://mapamesures.icaen.gencat.cat/mapamesures/AppPHP/Edificis-consum-energetic-gairebe-zero/
http://mapamesures.icaen.gencat.cat/mapamesures/AppPHP/Edificis-consum-energetic-gairebe-zero/
http://mapamesures.icaen.gencat.cat/mapamesures/AppPHP/Edificis-consum-energetic-gairebe-zero/
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/consejos-para-ahorrar
http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/consejos-para-ahorrar

