
 

 

Resultados da Enquisa de participación cidadá para a elaboración 
do Plan estratéxico de desenvolvemento sostible 

 

1. Cales cres que son os principais problemas de Lugo? 

Poboación cada vez máis envellecida  

• Totalmente en desacordo (10)  5.8% 

• Un pouco en desacordo (3)   1.7% 

• Nin de acordo nin en desacordo (17) 9.8% 

• Un pouco de acordo (54)   31.2% 

• Totalmente de acordo (89)   51.4% 

Despoboación 

• Totalmente en desacordo (14)  8.1% 

• Un pouco en desacordo (17)   9.8% 

• Nin de acordo nin en desacordo (36) 20.8% 

• Un pouco de acordo (50)   28.9% 

• Totalmente de acordo (5)   32.4% 

Diminución da actividade industrial 

• Totalmente en desacordo (4)  2.3% 

• Un pouco en desacordo (8)   4.6% 

• Nin de acordo nin en desacordo (20) 11.6% 

• Un pouco de acordo (41)   23.7% 

• Totalmente de acordo (100)   57.8% 

Falta de creación de novos tipos de emprego máis cualificados e 
competitivos, e falta de espírito emprendedor 



 

 

• Totalmente en desacordo (5)  2.9% 

• Un pouco en desacordo (6)   3.5% 

• Nin de acordo nin en desacordo (8)  4.6% 

• Un pouco de acordo (42)   24.3% 

• Totalmente de acordo (112)   64.7% 

Carencia de infraestruturas (transporte, enerxía e telecomunicacións) 

• Totalmente en desacordo (5)  2.9% 

• Un pouco en desacordo (11)   6.4% 

• Nin de acordo nin en desacordo (14) 8.1% 

• Un pouco de acordo (55)   31.8% 

• Totalmente de acordo (88)   50.9% 

Dificultades no acceso a servizos básicos 

• Totalmente en desacordo (16)  9.2% 

• Un pouco en desacordo (22)   12.7% 

• Nin de acordo nin en desacordo (41) 23.7% 

• Un pouco de acordo (44)   25.4% 

• Totalmente de acordo (50)   28.9% 

 

2. Que reto dos que se indican a continuación cres que debe afrontar 
Lugo con maior urxencia? 

• Estimular a creación de emprego e a creación dun capital de talento local 
diverso (É dicir, unha cidade que aposta polo desenvolvemento das 
persoas, entendendo que esta é unha peza fundamental para o 
desenvolvemento da cidade; en definitiva, unha cidade que entende que é 



 

 

un activo importante para a cidade a formación, destreza e experiencia 
das e dos lucenses)- 59.9 % 

• Fomentar o crecemento poboacional atraendo a mozos e mozas- 10.5% 

• Desenvolver un contorno de cooperación para unha mobilidade sostible- 
25.3% 

• Outro – 4.3% 

 

3. Que activo da cidade de Lugo resaltarías? 

• Cidade habitable e sostible - 43.9% 

• Oferta cultural e de ocio - 8.4 % 

• Bo acceso aos servizos públicos e elevada calidade de vida - 12.7 % 

• Política medioambienta - 5.9 % 

• Cidade turístico -24.5 % 

• Otro - 4.6 % 

 

4. Que cidade cres que debe ser Lugo no futuro? 

• Un referente medioambiental -17.5 % 

• Cidade de oportunidades para o emprego - 29.1% 

• Cidade en crecemento e con elevada calidade de vida - 49.3 % 

• Otro - 4.1 % 

 

5. Ordena de maior a menor importancia as seguintes prioridades da 
cidade de Lugo (1/2/3…) 

1. Cidade que fomente a innovación e a intelixencia colectiva. (É dicir, 
unha cidade que introduce cambios que supoñen unha novidade, unha 



 

 

forma de facer distintas as cousas e que aposta polo apoio mutuo e a 
colaboración para resolver problemas ou propoñer novas iniciativas, é 
dicir, que suma as capacidades de cada un dos individuos.)- 43. 4%  

2. Cidade integradora e compacta para todas e todos- 32. 9 % 

3. Cidade sostible desenvolvendo un contorno de cooperación- 23. 7 % 

 


