¿Cómo se resposta?

PARTICIPA en MORRAZO Metropolitano

en 10-12 min
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Ao longo dos vindeiros días poranse en marcha diferentes mesas e actos
onde coñecer e debatir a estratexia, poderás consultar toda a información a
través da nosa páxina web www.morrazometropolitano.com.
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As túas respostas axudarannos a avaliar se o estudo técnico xa feito coincide
coa vosa opinión como veciños/habitantes. Cruzando as vosas opinións coas
da equipa que está a traballar na redacción (técnicos e políticos) poderemos
chegar a un DAFO compartido por todos que sexa de axuda á hora de
definilas prioridades da estratexia EDUSI.
A enquisa é anónima, só imos solicitarche algúns datos sobre o teu perfil
para logo poder facer recontos estatísticos de datos. Sabemos que é un
pouco longa pero confiamos en que queirades agasallarnos cuns minutos xa
que son moitos os temas sobre os que incide unha Estratexia de
Desenvolvemento Urbano.
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Redactamos estas enquisas co obxectivo de que os veciños dos concellos de
Cangas e Moaña nos botedes unha man para construír o DAFO compartido
dos nosos concellos. Un DAFO é un documento de análise para coñecer as
Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades dunha área territorial.

Se é unha pregunta de ÓVALOS:
Marca o máis próximo ao teu punto de vista, así:

Se é unha pregunta de CADRADOS:
Marca todos aqueles cos que coincidas.
Poden ser varios.
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Máis información en
www.MORRAZOmetropolitano.com

7. Actualmente as terras de cultivo están nunha situación de abandono

[ES-01]

Creo que os terreos
agrícolas poderían sumar
economía e deberían
empregarse

Creo que deberían
ser empregados
para outras cousas,
como a construción

8. ¿Por que crees que se achegan os turistas aos nosos concellos?
[ET-01]

* Obligatoria
1. Sexo *

5. O lugar onde vives está ... *
no centro urbano de Cangas
no centro urbano de Moaña
cerca do centro de Cangas (ata
2km)
cerca do centro de Moaña (ata
2km)
alonxado do centro de Cangas (a
máis de 2km)
alonxado do centro de Moaña (a
máis de 2km)

Home
Muller
2. Franxa de idade *
Entre 16 e 18
Entre 18 y 24
Entre 25 y 39
Entre 40 y 64
65 ou máis
3. Lugar de nacemento*

6. Lugar onde traballas/estudias *

Cangas
Moaña
Outra localidade da
provincia de Pontevedra
Outra localidad dentro
de Galiza
Outra localidade dentro
do estado español
Outra localidade do
extranxeiro
4. No lugar onde vives... *
Estou empadroado
É a miña segunda residencia

Cangas
Moaña
Vigo
Pontevedra
Outra cidade gallega
A día de hoxe non estou a
traballar/estudar

Veñen principalmente a
gozar do bo tempo e do
medio natural

Veñen principalmente
a participar da nosa
variedade de
actividades culturais

9. ¿Cal dirías que é o principal impacto que provoca o turismo na área?
Provocan problemas
como os de mobilidade

Están perfectamente
integrados na vida cotiá
das vilas

10. ¿Como chega a ti a información e as novas da administración municipal?

Directamente dende canles de
comunicación da propia
administración

Principalmente
pola prensa ou
por comentarios
cos meus
veciños

11. ¿Canto sabes dos datos do concello? Por exemplo dos orzamentos, da tasa de
desemprego, poboación, investimentos, etc
É difícil atopar datos
concretos cando os
buscas

É doado atopalos,
constantemente
estan a falar deles

12. ¿Como ten sido a relación entre Xunta, Deputación e Concello?
Notase que están
moi coordinados
entre eles

Cada administración
limítase ás súas
competencias

13. ¿Como describirías o noso tecido asociativo?
Hai moitas asociacións
Hai poucas asociacións
Están moi conectadas entre elas
Están moi pouco conectadas entre elas
Hai moita actividade asociativa entre os xoves
Hai moi pouca actividade asociativa entre os xoves
14. ¿Como describes o espazo público do teu concello?
Os nenos xogan en espazos moi delimitados
Os nenos xogan con liberdade nas rúas
Hai máis espazo público fóra dos núcleos urbanos que dentro
Hai poucos lugares do espazo público sen coches
A maior parte do espazo público é un lugar apenas de paso
O espazo público é multifuncional, permite usos de moitos colectivos e
xeracións ao tempo
15. ¿Coñeces moitas persoas dependentes?
Coñezo moitos
casos

Coñezo poucos
casos

16. Tanto en Cangas como en Moaña hai un alto porcentaxe de residentes
non empadroados. ¿Cal é a túa percepción acerca do seu impacto na economía local?

Pouco positivo

Moi positivo

17. ¿E o seu impacto sobre a prestación de servizos básicos?

Dificulta a calidade
do servizo

Están adecuados
a ese número de
poboación

25. ¿Crees que son necesarias medidas que faciliten os desprazamientos a
pé e en bicicleta?
[TM-06]

No, en absoluto

Sí, é moi necesario

26. No Morrazo existe un número crecente de vivendas abandoadas.

32. Se queres facernos algunha outra achega podes deixarnos aquí o teu
comentario. Todas as vosas opinións contan e son valiosas. Grazas pola túa
participación.

18. ¿E sobre o tráfico?
[TE-03]

[TV-01]

Non ten
impacto

Fai que con
frecuencia se
produzan atascos

19. En relación ao tráfico e á mobilidade (transporte e espazo para o peón):

Debería fomentarse
máis a rehabilitación

A obra nova é a
mellor solución

27. ¿Os problemas de legalidade urbanística son habituais no teu entorno
familiar e de amigos?
[TV-02]

O emprego do coche no día a día é indispensable
Resulta doado desprazarse cun só coche por núcleo familiar
20. O transporte público:
Só se están a
producir cambios
nas tarifas

21. ¿Que medio de transporte colectivo empregas con maior frecuencia?
[TM-02]

Barco

En case ningún caso

28. ¿Cal é a principal utilidade do PXOM?

[TM-01]

As liñas actualízanse e
melloran con frecuencia

En moitos casos

Autobús

[TP-01]

Ordear o territorio para
mellorar a eficiencia na
prestación de servizos e
equipamentos básicos

Dinamizar a economía e xerar oportunidades para o lucro

29. ¿Cres que as normas urbanísticas deben adaptarse ás necesidades das
persoas?
[TP-02]

22. Cando fas compras na vila ¿como é para ti máis doado facelas?
[TM-03]

Movéndome co coche
para resolver os
diferentes recados

Estaciono o coche e
móvome a pé

23. No centro de Cangas e Moaña, ¿quen dirías que é o protagonista no
deseño das rúas?

Sí, completamente

Non, en absoluto

30. ¿Canto e como usas internet ou as diferentes aplicacións móbiles?
[TT-01]

Empregoo moito, tanto na rúa como en casa
Empregoo pouco, máis na casa que na rúa
Principalmente no traballo

[TM-04]

O coche

31. ¿Usas servizos electrónicos ou dixitais para as túas xestións co concello?
O peón

24. ¿Acuden os escolares e adolescentes a pé ás escolas e institutos?

[GE-01]

Prácticamente non
emprego internet para
iso

Case todolos servizos
municipais os xestiono
dende internet

[TM-05]

Prácticamente ningún

Prácticamente todos

Máis información en
www.MORRAZOmetropolitano.com

