3.2.1.1 La Neteja del pis

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.
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