3.2 Organitzar-se o morir!

La convivència en un pis compartit comporta, obligatòriament, una necessària organització pel que fa a
determinar unes mínimes normes de convivència i un repartiment equitatiu de les tasques a fer dins l’habitatge.
La neteja és un dels temes essencials per a la convivència i un dels factors que més discussions provoca. Per
aquest motiu, és important que entre tots els habitants d’un pis s’acordi la manera de repartir aquestes tasques
i d’altres, com qui cuina, qui neteja els plats, qui para la taula, etc.
L’organització és clau per a evitar conflictes. En aquest punt us donem les pistes bàsiques per a dominar alguns
aspectes fonamentals dins la convivència.

3.2.1 Distribuir responsabilitats

Les responsabilitats dins d’un pis compartit passen per la neteja dels espais comuns, la compra setmanal i la
preparació dels dinars i sopars. Sobre com organitzar-se per a fer la compra setmanal ja hem parlat en un
apartat anterior. En canvi, el tema de la neteja, per sobre de a qui li toca cuinar, és un dels aspectes que els
nostres enquestats consideren bàsics a l’hora de compartir habitatge.

3.2.1.1 La Neteja del pis
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Una mala convivència pot començar per la manca d’higiene. Si bé és cert que a moltes persones no els agrada
netejar, la gran majoria acaba cedint per a poder tenir una convivència bona. Així, doncs, aquestes són algunes
de les maneres d’organització que hem pogut observar en les entrevistes als joves que han col·laborat amb
nosaltres.
- Neteja per torns: si bé els espais privats (les habitacions) se’ls neteja cadascú, els espais comuns es fan de
manera rotatòria. Per això, s’elabora un calendari que contempla que cada cert període, un dels habitants ha de
netejar, normalment una vegada per setmana. El problema d’aquest tipus de calendaris de neteja és que
normalment no es porten al dia. El sistema funciona per a pisos amb molts habitants.
- Neteja qui pot: Aquesta opció és més aleatòria. Qui pot, neteja. Els problemes venen quan ningú pot per
qualsevol raó i el pis porta dies sense ser netejat. Una altra opció també seria netejar sobre la marxa: qui
embruta, neteja.
- Neteja per parts: Hi ha qui opta per distribuir-se els espais de la casa depenent de les preferències (hi ha qui
prefereix fer la cuina o bé el lavabo, o algú al·lèrgic a la pols pot preferir fregar i no treure la pols, etc.).
- Tots a una: Optar per posar un dia a la setmana per a que tots els companys i companyes netegin és una
bona opció per a pisos amb poca gent. Així, doncs, tothom comparteix la feina, es fa tot en un sol matí o tarda i
fins a un proper dia no us heu de preocupar.
- Contractar un/a professional de la neteja: És la opció còmode, però econòmicament menys estalviadora.
El que sí que us estalviareu són problemes, mal de caps (sobretot si la neteja no és el vostre punt fort) i
discussions.
En qualsevol cas, els majors problemes se solen presentar per tot el contrari a la neteja, és a dir, per la manca
d’higiene tan personal com als espais comuns.

3.2.1.2. Cuinar
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Cuinar és una habilitat que no tothom té de la mateixa manera. Pot ser que alguns companys tinguin més o
menys traça a l’hora de fer el menjar o el sopar, però el que és cert, és que tothom s’acaba espavilant a la
cuina. Els nostres entrevistats s’organitzen de la següent manera:
- Cadascú es fa el seu propi menjar: Com que els gustos a l’hora de menjar són diferents, cadascú es
prepara allò que vol. Els horaris també forcen moltes vegades a fer que no tots els companys puguin sopar o
menjar junts.
- Cuina qui més traça té: a canvi de que l’altre o altres companys facin altres tasques, cuina aquell que més li
agrada o més en sap.
- Els dinars i els sopars es fan fora de casa: és la opció del treballador a jornada partida o la d’aquell que
prefereix sopar de restaurant amb altra gent. Alguns dels nostres entrevistats ens comenten que tots els
companys a diari dinen o sopen fora de casa com a mínim un cop al dia.
La resta de responsabilitats que comporta un pis (pagar les factures, assistir a les juntes de veïns si el propietari
us autoritza, etc.) ja han estat comentades a l’apartat Aquesta casa és una ruïna!.
EXPERIÈNCIES:
La Rosa, amb la seva companya de pis, s’organitza la neteja repartint les parts del pis. “El més ideal és arribar
a un acord mutu i aconseguir que cadascuna s’encarregui del que més li agradi. Si hi ha bona comunicació i
sinceritat es pot aconseguir. Si hi ha alguna cosa que no agrada a cap de les dues aleshores ho repartim per
setmanes o mesos.
La Mar comenta que la neteja no era el punt fort del seu pis d’Erasmus on vivia. “Cadascú anava molt a la seva
i la brutícia s’acumulava fins que algú no podia més i netejava. Normalment, netejava més la única noia a part
de mi que vivia al pis. Jo em solidaritzava i començava a netejar amb ella”. Això, diu la Mar, pel que feia als
espais comuns. “Les habitacions, cadascú les netejava quan volia. Hi havia habitacions que estaven fetes un
fàstic, però d’altres més ordenades. Depenia de la persona”.
L’Israel va viure amb dos companys de feina de manera temporal. Els seus companys i ell pràcticament no es
repartien la neteja. “Jo netejava la meva habitació, el lavabo, el menjador i la cuina”. Això va ser fruit, en part,
d’una manca de planificació, el no distribuir la neteja del pis i deixa-ho tot una mica a l’atzar. Tot i això, l’Israel
tenia molt clar que les habitacions eren cosa de cadascú.
El Juan Pablo és xilè i desprès de passar una temporada amb uns cosins a Barcelona, va marxar a viure amb
dos desconeguts. El torn de neteja que van establir és rotatori i per zones: “cada setmana un neteja una part
del pis: el lavabo, el saló, un altre la cuina... així anem fent”. D’aquesta manera, tothom neteja totes les parts
del pis i la freqüència fa que tot estigui sempre net. Pel que fa a les habitacions, com acostuma a passar,
cadascú es fa la seva pròpia neteja.

3.2.2 Entrar i sortir
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Els espais comuns són una zona a respectar quan l’altre no vol ésser molestat. És possible que un dia tingueu
ganes de muntar una festa i que a un dels companys no li vingui de gust. També és possible que pels vostres
horaris, feu ús dels espais comuns a unes hores que no són les adequades per a no molestar els altres. Per tots
aquests motius, és important que dialogueu i no us preneu llibertats sense consultar-ho abans.
És ben cert que un o uns companys mai us podran marcar els horaris sobre quan fer ús del saló, de la cuina, del
menjador..., però sí que heu de saber que la vostra llibertat acaba quan comença la dels altres. Per tant, si teniu
intenció de portar amics a casa, muntar una festa, fer ús de la cuina a hores que no són les habituals, etc. és
preferible que ho comenteu.
EXPERIÈNCIES:
La Marta sempre dialoga amb la seva companya de pis quan vol fer alguna festa a casa. “Si ella no està
d’acord, ho deixo per un altre dia”, comenta. Tot i que normalment no passa, la Marta sap que la seva
companya és una noia molt tranquil·la i per evitar molestar-la, li comenta abans. “Negociem en aquest aspecte
perquè compartim molt els espais comuns. A vegades, si algú porta amics a casa, o l’altre o es suma a la festa
o marxa”.
La Mar només recorda un problema gros a la seva casa a Bèlgica, que compartia quan va marxar a fer una
beca Erasmus. “Tenia mala relació amb una companya. De fet, tothom al pis tenia problemes amb ella. A tres
dies de marxar, vaig voler muntar un sopar per a un company espanyol que també marxava. Jo no havia muntat
cap festa al pis durant tota la meva estada. Per una història que res tenia a veure amb mi, em va dir, un cop ja
havia comprat tot per a preparar el sopar, que no podia convidar ningú aquella nit. La vam tenir grossa i
finalment em vaig sortir amb la meva. Evidentment, no li vaig tornar a dirigir la paraula. Allà tothom muntava
festes quan volia perquè la casa era de quatre plantes i ningú molestava ningú, normalment”.
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