1.2.1.1 Amb quins companys vols viure?

Si tens la possibilitat de triar els companys del pis en què residiràs (bé perquè el llogater inicial siguis tu, bé
perquè puguis decidir), contempla quin tipus de persones s’adeqüen més a la teva manera de viure.
* És important que tinguis clar si prefereixes residir amb noies, amb nois o amb una equivalència dels dos
sexes. Això depèn molt de cada persona, però hi ha joves que tenen molt clar que no volen viure en un pis on
ell o ella sigui l'única persona del seu sexe. Per tant, tingues clara aquesta primera idea. Compartir pis amb
gent de sexes diferents és una experiència sovint més enriquidora que pejorativa. És una manera de conèixer
més la manera de ser de les persones del sexe contrari. El cas ideal i perfecte, en aquest cas, seria una
equivalència en el nombre d’habitants de cada sexe. També hi ha joves que tenen clar que els hi és indiferent
compartir pis amb noies que amb nois, i per tant, l’única cosa que els preocupa és que siguin persones amb qui
els hi sigui fàcil conviure.
* La convivència entre joves de diferents cultures també pot ser un handicap o un avantatge, depèn de com es
miri. Conèixer persones d’altres nacionalitats i costums és tan enriquidor com viatjar i, a més, sempre pots fer
amistats que en un futur et convidin a conèixer altres països!!! Això sí, tingues en compte que les diferents
cultures sempre comporten diferents costums que estaria bé que coneguessis abans de decidir-te a compartir
pis amb estrangers.
Dins d’aquest aspecte, pot ser que siguis tu l’estranger. En el cas que siguis estudiant d’Erasmus o altres
programes de mobilitat europea o bé marxis a un país fora d’Europa a estudiar, tingues molt clars els costums
del país on vas a viure, ja que aquesta pot ser una font de problemes amb els teus companys.
* La diferència d’edat no sol ser gran en el cas d’estudiants, però si és el cas, cal també que tinguis present si et
ve de gust viure amb gent més gran o més jove que tu.

Page 1 of 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

