3.3.3 Veïns i veïnatge

La convivència amb els veïns en un pis compartit no és un dels aspectes que més preocupen als nois i noies que
han col·laborat en aquesta guia. En realitat, els únics aspectes que poden fer-la una mica més particular es
donen en el cas dels pisos d’estudiants on, si fem cas dels tòpics, solen fer-se més festes de l’habitual. Tot i
això, la majoria dels enquestats, estudiants inclosos, ens han comentat que la relació amb els veïns és bona,
cordial o com a mínim correcta. Com a molt, han tingut algun tipus de problema relacionat amb el volum de la
música que s’ha solucionat sense més entrebancs.
La bona convivència es demostra tant a través de la bona sintonia amb els companys com amb els veïns i
veïnes. La comunitat, és a dir, els espais comuns de l’edifici on viviu, també l’heu de respectar com si fos casa
vostra. Així, doncs, amb unes mínimes normes de respecte i sentit comú podeu fer que la vostra convivència
amb els veïns sigui més que correcta.
Pel que fa als problemes que es deriven de l’ús del pis i que puguin afectar als veïns (per exemple, una fuita
d’aigua), recordeu que qui ha de solucionar el problema en el cas que sigui estructural és el propietari. Si el
problema ve derivat de l’ús, vosaltres en sou els responsables.
Un altre aspecte és que vosaltres tingueu problemes amb algun membre de la comunitat. Abans de tot, el
primer que heu de fer és dialogar amb els veïns en qüestió. Si el problema afecta a l’estructura del pis, també
l’heu de comunicar al propietari per a que ho solucioni tractant directament amb els veïns problemàtics o amb
l’administrador de finques. I si el problema persisteix, podeu recórrer a explicar-ho a una Junta de Veïns, a la
que només podeu assistir amb una autorització signada pel propietari.
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