3.2.2 Entrar i sortir

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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