
Proceso de participación
para a elaboración da

Axenda Urbana das Pontes



Consulta Cidadá



Cuestionario online e presencial no que
participaron  un total de 253 persoas

Desas 253, un 85% correspóndense con persoas
con residencia nas Pontes e o 15% restante tiñan
vinculación co municipio



Permitiu coñecer os retos e desafíos do municipio, así
como recoller propostas de medidas e accións a levar
a cabo para facerlles fronte

Os ámbitos abordados foron: sociodemográfico,
económico-productivo, urbano e movilidade,
medioambiente e enerxético e participación e
gobernanza



Mesas da Axenda Urbana



Celebráronse tres encontros temáticos referidos a
cada unha das Mesas da Axenda Urbana:

Inclusión, Vivenda e Innovación Social e Dixital
Economía, Emprego e Transición Enerxética
Medioambiente, Urbanismo e Territorio



Nestes encontros participaron preto de 80 persoas,
das cales a maioría representaban a diferentes
entidades, como asociacións, empresas ou
administracións públicas

As dinámicas participativas permitían recoller
ideas de proxectos e actuacións para a
consecución dun municipio sostible nos eidos
económico, medioambiental e social



Consulta a axentes chave



Realizouse mediante unha enquisa online dirixida a
axentes chave con actividade e con competencias
no municipio

Permitiu completar a diagnose inicial elaborada a
partir doutras accións participativas, como a
consulta cidadá ou os encontros das Mesas da
Axenda Urbana



Resultados globais do
proceso participativo



O ámbito Sociodemográfico ten como principais retos a
despoboación, a atención ás persoas maiores, o acceso
á vivenda e a oferta de servizos para a xuventude

No eido Económico-Productivo detectáronse retos como
a necesidade de crear novas oportunidades laborais, a
transformación industrial, o fomento do comercio local e
o desenvolvemento do turismo sostible



No ámbito da Participación e a Gobernanza identificouse
como clave a mellora na colaboración entre as distintas
administracións, a ampliación de vías para a participación
e a necesidade dunha planificación estratéxica a longo
prazo

No eido do Medioambiente e a Enerxía os retos
principais foron a producción enerxética sostible, a
conservación da biodiversidade e o medio natural e
concienciación ambiental



En relación ao ámbito Urbano, territorial e a
Mobilidade expúxose a necesidade de favorecer a
igualdade territorial entre o núcleo urbano e a
contorna rural, a renovación do parque de vivendas
e o desenvolvemento de alternativas sostibles de
mobilidade




