Què són?

Tens uns pis per posar en lloguer o estàs buscant una habitació? Participa gratuïtament en aquesta trobada
social per trobar companys de pis compatibles amb tu i no perdre el temps en visites interminables que no
arriben sovint a bon terme.
Aquestes trobades tenen un caire molt informal. No caldrà que facis cap discurs en públic, ni et faran sentir
incòmode. Només cal que vinguis amb ganes de conèixer gent i de trobar el teu company de pis. Hi poden
participar els joves que busquen companys de pis i aquells que cerquen una habitació.
Si busques habitació, vens, t’incorpores a la trobada, et col•loques una enganxina que t’identifica i que informa
de que busques habitació. Pels que disposen d’una habitació, podeu venir amb la resta de companys del vostre
pis, sempre portant amb vosaltres algunes fotografies del pis i/o l’habitació. Només cal relaxar-se, gaudir del
moment i parlar amb la resta de persones de la trobada: explicar com sou, què us agrada, quines manies
teniu,... Es tracta de compartir el que busqueu, segur que trobareu el vostre company de pis!
Les Trobades Jove per Compartir Habitatge es realitzen a tots els municipis del Barcelonès al llarg de tot l’any.
Durant la Trobada Jove Compartir Habitatge també t’expliquen com funciona la web
www.compartir-habitatge.net [1], per tal de que tinguis al teu abast tots els recursos necessaris per escollir
l’opció que més t’interessi.
Si necessites més informació o tens preguntes concretes en relació a compartir habitatge, des de la Trobada
Jove per Compartir Habitatge podem oferir-te també un servei d’assessorament legal i jurídic perquè resolguis
tots els teus dubtes.
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