Experiència en el país d’estància (Alemanya)
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ÉS ALEMANYA UN LLOC MOLT DIFERENT A MENORCA?
Per jo, va ser un canvi molt gros a l’hora de viure a Alemanya. Estant acostumat a una illeta
on en 10 minuts arribes a totes les bandes i amb uns 50km de punta a punta que ens
semblen interminables, vaig passar a un lloc totalment diferent on no hi ha mar, només
llacs i rius i en el poble on vaig estar en una zona muntanyosa enfora de les grans ciutats
com per exemple la més propera, Dortmund, situada a 107km per el trajecte més ràpid,
amb un idioma totalment diferent, ja que els alemanys no solen xerrar en anglès, tot això
va ser un canvi radical per mi. Apart també al viure en una regió muntanyosa, el clima no
era el mateix i feia més fred arribant un dia en ple estiu a una temperatura de 6 que
podríem dir que és equivalent a l’hivern a Menorca. La meva estància va ser a les afores de
un petit poble dit Winterberg que pertany a la regió de Hochsauerland ja que Alemanya es
divideix en regions més o menys com les comunitats autònomes a Espanya dient que
Winterberg fos Menorca i Hochsauerland fos les Illes Balears, també canvia molt l’estil de
vida de la gent, és un país on la gent no cobra malament i la majoria duen una bona vida i
sense preocupacions, a diferència dels espanyols que som divertits i alegres, els alemanys
podríem dir que són un poquet serius i solen dur una vida molt ordenada.
A la meva companya i jo ens van donar una setmana, dos dies lliures seguits, i vam decidir
anar a Köln (Colonia) per fer un poc de turisme a aquella ciutat situada a 2 hores en cotxe
des de Winterberg i la veritat és que vam al·lucinar. Vam visitar la catedral, el museu de
chocolati, etc. Aprat de Köln també vam visitar altres ciutats com Dortmund i Düsseldorf
però res comparat amb Köln.
En conclusió Alemanya és un país que m’ha agradat molt l’estil de vida que duen, la manera
de ser de la gent que encara que siguin serius són simpàtics i ara prest tornaré cap allà a
viure una experiència més.
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