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- El PaP obliga a modificar l'organització de l'espai a la llar i obliga a estar
pendent que el reciclatge es faci bé i es tregui el que toca quan toca.
- L'impacte més evident és a l'inici de la implantació, un cop s'agafen rutines
es parla de la comoditat del sistema i s'invisibilitzen les tasques de
management domèstic.
- Homes i dones participen en l'acció de treure les deixalles però les dones
estan al darrere amb totes aquelles tasques organitzatives que hi ha al
voltant de l'acció.
- A separar les deixalles, amb el temps, tothom se n'ha responsabilitzat. Però
sembla que les dones ho han tingut més clar i són les que van més enllà i
proposen reduir els residus.

H1. La implantació del PaP afecta la vida quotidiana de les persones de
diferents maneres;

H1.1. Obliga a modificar la forma de realitzar certes tasques domèstiques
H1.2. Obliga a modificar l'organització de l'espai a la llar
H1.3. Obliga a modificar l'organització del temps domèstic

H2. Aquestes modificacions tenen impactes diferents en dones i homes.
Augmenten la càrrega de tasques domèstiques gestionades i realitzades per
dones, augmentant així les desigualtats de gènere
H3. Les dones en tenir una major preocupació pel medi ambient prenen més
responsabilitat a l'hora de reciclar
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El porta a porta (PaP) és un
sistema de recollida de residus
marcat per la rigidesa horària de
la recollida i la corresponsabilitat
ciutadana. Ha demostrat ser
positiu per al medi ambient, però
qui carrega amb les exigències
del sistema? L'objectiu d'aquest
treball és explorar com afecta les
desigualtats de gènere.
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- 18 entrevistes
- 24 a 63 anys
- Convivència entre
homes i dones
- Classe mitja i alta
- Municipi de Sant
Antoni de Vilamajor
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Si bé el PaP ha facilitat, en la majoria dels casos, reciclar i gestionar
les deixalles, tal com està implantat a Sant Antoni de Vilamajor fa que
aquelles tasques més feminitzades siguin més necessàries per al bon
compliment del sistema, carregant, encara més a les dones.


