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XERREM DE DOBLERS...
Aquest crec que és un dels temes que més els interessa a la gent. Quants dobles vaig adquirir per anar allà
a fer dos mesos, com i amb què els vaig gastar i em van sobrar molts de doblers. Aquestes son les típiques
preguntes que una persona es fa i que vol saber i jo les contestaré sense cap problema.
En el meu cas per el meu Erasmus vaig comptar amb una beca de si no vaig errat 1980€ el 80% del qual
hem van donar abans de partir a Alemanya i el 20% quan acabi el meu Erasmus. Per ser a un país com
Alemanya no és una quantitat excessiva de doblers pensant que hauríem de pagar bitllets, estància, etc,
però l’empresa on hem vaig allotjar em van deixar la estància dels dos mesos gratis per tant vaig estalviar
molts de diners. Per tant després d’això tenia dos opcions que eren gastar molt i fer com si fossin una
espècia de vacacions però sense preocupació a l’hora de gastar o gastar poc i estalviar diners per jo.
Després ens van enviar un correu de l’empresa dient que cobraríem 325€ addicionals per mes ja que estan
obligats a pagar-nos encara que faguem pràctiques. Així doncs vaig decidir que ja que era la primera
vegada que anava a Alemanya aniria per disfrutar i fer feina òbviament. Fent un petit resum dels més o
menys 2600€ que vaig adquirir, me’n van sobrar uns 1000€ i encara que sembli que no això no es tan poc
ja que durant aquests dos mesos vaig anar a restaurants del poble moltes vegades, vaig sortir de festa, vaig
anar de vacacions dos dies a Köln on varem sofrir jo i sa meva companya un desafortunat incident que ens
va provocar més diners del que hauríem d’haber gastat i em vaig comprar una gopro. Obviament vaig
gastar en més coses que no son tan significants encara que també vaig deixar bastants doblers amb el
menjar dels supermercats. Per tant com es pot veure Els doblers van de sobre, això si, amb l’ajuda de
l’empresa que ens va deixar l’allotjament gratis, en l’altre cas aniríem justets de doblers però com que no
va ser així, vaig poder viure com un rei.

