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Un acto como o desta tarde pode-
ría entenderse como a culminación 
dun camiño. Un traballo como o 
que hoxe presentamos testemuña 
unha traxectoria longa e laboriosa. 
Cómpre lembrar que en 1945 foi 
fondeada a primeira batea de mexi-
llón e, en pouco tempo, prolifera-
ron polas Rías de Galicia. Neste 
2015 cúmprese o 70 aniversario da 
actividade mitilícola. Dende entón 
non foron poucos os atrancos a su-
perar. Todos os sabemos, polo tanto 
creo que podemos estar orgullosos 
dos logros conseguidos. Podería-
mos lembrar que somos a única 
D.O. que dende 2007 ampara cun 
distintivo de calidade a un produ-
to do mar; poderíamos dicir que 
axudamos a converter a Galicia 
nunha potencia acuícola; podería-
mos chamar a atención sobre unha 
actividade que contribúe á mellora 
do medio ambiente e garante a 
sustentabilidade do entorno onde 
se desenvolve. Hoxe para pervivir 
no mercado é imprescindible a 
identificación dos produtos, e que 
o apelido “de Galicia” en peixes e 
mariscos é sinónimo de calidade e 
prestixio. E no mexillón, quen quei-
ra disfrutar do prestixio do apelido 
deberá solicitar o certificado de 
nacemento que garanta a veracida-
de da orixe e da calidade: a DOP 
Mexillón de Galicia.

De todo iso fala este libro. Pero 
tamén narra outras historias que 
nos obrigan a reparar nos detalles. 
Detalles que nos falan de beleza, 
de laboriosidade, pero, por encima 
de todo, de persoas capaces de 
poñer en pé unha industria e facela 
avanzar. En definitiva, falan do 

factor humano.
É hora de reivindicar o factor hu-
mano. E este libro en gran medida 
faino, porque todo o que consegui-
mos ata hoxe susténtase no esforzo 
e na ilusión de homes e mulleres 
que co seu sacrificio foron quen de 
crear unha actividade sostible, un 
sector de riqueza que contribuíu á 
prosperidade das comarcas costei-
ras de Galicia. Os rostros dalgun-
has destas persoas podémolos ver 
nas fotografías. Eles sintetizan o 
mellor de nós e narran en primeira 
persoa como se forxa unha iden-
tidade, a dos que integramos esta 
gran familia que é Mexillón de 
Galicia. Un colectivo no que bateei-
ros, depuradores, transformadores, 
comercializadores, investigadores e 
responsables de control de calidade 
xogamos un papel fundamental.

Pero este libro tamén nos advirte 
da responsabilidade que temos. O 
destino encomendounos a custodia 
dun tesouro, o Mexillón de Gali-
cia. A el debémoslle o benestar de 
moitas familias. Polo tanto, o noso 
deber é garantir a súa continuidade 
como xa fixeron outros que nos 
precederon.  Levamos unha traxec-
toria que nos avala, pero, paradóxi-
camente, a de hoxe é unha especie 
de presentación en sociedade. Esta-
mos aquí, é certo, pero quédanos 
camiño para que o mellor mexillón 
do mundo, o Mexillón de Galicia, 
ocupe o lugar que lle corresponde. 
Esa tarefa require esforzos comúns. 
Todos debemos sentirnos convoca-
dos a esa chamada. E que mellor 
lugar para facer esa invitación que 
hoxe aquí, con motivo da presen-
tación dun libro que nos proxecta 
cara á sociedade, pero que á vez 
nos permite coñecernos mellor a 
nós mesmos e xerar unha maior 
autoestima entre os operadores do 
sector. 
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SETE EMPRESAS CERTIFICADAS POLA DOP ESTIVERON EN CONXEMAR

       Ter visibilidade, manter o contacto cos clientes de xeito directo, presentar 
novedades e, por suposto, aproveitar as oportunidades que xurdan para facer 
negocio. Estas son algunhas das razóns que levaron a sete empresas que 
contan coa certificación da DOP Mexillón de Galicia a ter presencia nesta cita 
empresarial. Estas sete firmas foron “Bateamar”, “Isidro de la Cal”, “Lina-
mar”, “Mejillones Ría de Arousa”, “Nidal”, “Pescadona” y “Pescapuerta”.

PRESENCIA NA FEIRA
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    FORO EMPRESARIAL

Os días 5, 6 e 7 de outubro Vigo 
converteuse no punto de encontro 
global dun sector estratéxico como é 
o do Mar. Todo o que tiña algo que 
dicir nesta industria acudiu un ano 
mais á cita de Conxemar. E alí estivo 
tamén o Consello Regulador da DOP 
Mexillón de Galicia.  
Ao longo dos tres días do evento, 
o expositor da DOP, que contou 
coa visita na xornada inaugural do 
presidente da Xunta e do alcalde 
de Vigo, estivo moi concorrido coa 
presenza de numerosos profesionais 
que solicitaron información diversa, 
tanto relacionada coas características 
do mexillón ou os formatos de pre-

sentación, como relativa ás garantías 
que achega o selo de calidade do 
Consello.
Un dos aspectos nos que máis se 
incidiu ante os interesados foi o que 
incumbe á correcta identificación do 
produto. Neste sentido, levouse a 
cabo unha detida labor de explica-
ción,  moi pedagóxica, coa finalidade 
de trasladar a idea central de que o 
selo de Mexillón de Galicia representa 
o referendo para os consumidores de 
que se atopan diante dun alimento 
da máxima calidade e con garantía 
de orixe. Todo este plantexamento 
teórico tivo o seu desenvolvemento 
práctico coas degustacións ofrecidas 

aos visitantes, que poideron así com-
probar de xeito directo as excelentes 
cualidades que atesoura o mexillón 
amparado pola nosa marca.
A actividade levada a cabo non se 
cinguiu á desenvolvida no expositor, 
senón que se amplificou coas accións 
realizadas polos responsables da 
DOP, co seu presidente Francisco 
Alcalde á cabeza, establecendo con-
tactos cun bo número das compañías 
presentes en Conxemar coa intención 
de incorporalas á actual relación de 
empresas certificadas.
As boas impresións obtidas durante a 
feira deberán referendarse agora con 
novas conversacións encamiñadas 
neste caso a concretar eses pasos 
iniciais.
A captación de compañías de distri-
bución alimentaria interesadas en ad-
quirir Mexillón de Galicia tamén estivo 
na axenda da DOP. De ese traballo 
saíu unha lista que se entregou ás 
empresas certificadas para que sexan 
elas as que continúen o labor comer-
cial, de acordo coas súas respectivas 
estratexias.
O Consello Regulador considera unha 
gran oportunidade ter presenza nun 
evento da dimensión que nestes mo-
mentos adquiriu Conxemar, que este 
ano contou coa participación de 40 
países distintos e 540 expositores. En 
total, o Ifevi recibiu en tres xornadas a 
mais de 27.000 visitantes proceden-
tes de 105 países.

Mexillón de Galicia deixa a 
súa pegada no escaparate 
global de Conxemar

www.mexillondegalicia.org

  FARO/José Lores



de dificultades, pero que 
tamén presenta logros 
como a Demoninación de 
Orixe obtida en 2007 (o 
primeiro produto de mar 
que o consegue), así como 
o enorme potencial eco-
nómico xerado ao redor 
desta industria que soubo 
innovar sen renunciar ás 
súas sinais de identidade, 
fortemente enraizadas na 
sociedade á que pertence.
O presidente da DOP 
trasladou todo o éxito do 
conseguido aos que con-
siderou como verdadeiros 
protagonistas desta reali-
dade: ao factor humano, 
representado polos homes 
e mulleres que co seu tra-
ballo e dedicación lograron 
crear unha actividade sus-
tentable e con capacidade 
para crear unha riqueza 
que contribúe ao desen-
volvemento e prosperidade 

das comarcas costeiras de 
Galicia.
“Os rostros dalgunhas de-
sas persoas podémolos ver 
nas fotografías de Xurxo 
Lobato que ilustran o libro. 
Eles sintetizan o mellor de 
nós e narran en primeira 
persoa como se forxa unha 
identidade, como se con-
figura unha forma de ser, 
a dos que integramos esta 
gran familia que é Mexi-
llón de Galicia”, subliñou 
Alcalde.

RESPONSABILIDADE
Na súa intervención 
advertiu igualmente 
acerca da gran respon-
sabilidade que ostenta o 
sector. “Custodiamos un 
tesouro, o Mexillón de 
Galicia. A el debémoslle, 
aí é nada, o benestar de 
moitas familias e por tanto 
temos o deber ineludible 

de garantir a súa conti-
nuidade, como xa fixeron 
sabiamente outros que nos 
precederon”.
Alcalde finalizou instando 
a seguir na liña de traballo 
e bo facer que ha de levar 
ao Mexillón de Galicia ao 
lugar que lle corresponde. 
“Nesa tarefa son nece-
sarios esforzos comúns. 
Todos, sen excepción, 
estamos convocados a esa 
chamada”.
Xurxo Lobato, autor das 
fotografías que ilustran o 
libro, cualificou a publi-
cación como “un instru-
mento de autoestima”, á 
vez que ponderaba o seu 
enorme valor simbólico. 
“As bateas de Galicia son 
a postal que compite coa 
catedral de Santiago ou a 
muralla de Lugo”, salien-
tou o prestixioso artista, 
quen describiu ao sector 
do mexillón como o mellor 
exemplo da capacidade 
dos galegos para lograr 
aquilo que se propoñen.
A conselleira do Mar, Rosa 
Quintana, pechou o acto 
felicitando á DOP pola 
publicación dun libro que 
constitúe unha “carta de 
presentación” do Mexillón 
de Galicia ante o mundo, 
en referencia aos tres 
idiomas (galego, castelán 
e inglés) do texto.
Quintana chamou a aten-
ción sobre unhas imaxes 
que mostran a unha 
Galicia que non se pode 
concibir sen bateas, pero 
ao mesmo tempo teste-
muñan a importancia dun 
sector e dun produto: o 
mexillón, “verdadeiro ouro 
laranxa das nosas rías”
O acto foi presentado e 
sabiamente conducido 
polo artista Carlos Branco, 
contido, mordaz, intelixen-
te e sempre divertido.

UN ACTO DE REAFIRMACIÓN
E AUTOESTIMA DO SECTOR

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 20154

ACTO INSTITUCIONAL    

www.mexillondegalicia.org

   PRESENTADO O LIBRO “MEXILLÓN DE GALICIA”

A presentación do libro 
“Mexillón de Galicia” 
converteuse nun acontece-
mento. Representantes do 
sector mexilloeiro, da cul-
tura, da universidade, da 
política e doutros ámbitos 
da sociedade acudiron á 
invitación da DOP Mexi-
llón de Galicia para un 
acto que, en palabras do 
seu presidente Francisco 
Alcalde, ha de entenderse 
como unha homenaxe 
aos homes e mulleres que 
foron capaces de converter 
a Galicia no primeiro pro-
dutor mundial de mexillón.
Alcalde lembrou 1945, hai 
agora 70 anos, cando foi 
fondeada a primeira batea 
de mexillón, o xerme a par-
tir do cal xurdiu toda unha 
industria nas rías galegas. 
Desde entón e ata agora 
houbo que percorrer un 
arduo camiño, non exento 

FRANCISCO ALCALDE CHAMOU Á UNIDADE PARA 
AFRONTAR OS RETOS DO FUTURO



      Unha viñeta elaborada polo ilustrador Luis Davila é o formato elixido este ano pola DOP Mexillón de Galicia para a súa tarxe-
ta de felicitación do Nadal. A fórmula ten un dobre obxectivo: por unha banda, felicitar as festas, e, por outra, potenciar o consumo 
de Mexillón de Galicia nunhas datas tan significadas.

FELICITACIÓN DO NADAL

Unha ampla representación da 
sociedade galega 
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   PRESENTADO O LIBRO “MEXILLÓN DE GALICIA”

A presentación de “Mexillón de Galicia” convocou na Cidade da Cultura de Santiago a unha 
ampla e diversa representación da sociedade galega. Ata o auditorio do Gaiás achegáronse 
responsables políticos, da cultura, da universidade, da investigación… Todos quixeron  
acompañar ó sector do mexillón nunha data tan significada. Nesta páxina recollemos distin-
tos momentos desa cita, que rematou cun magnífico ágape servido pola empresa Chicolino 
Restauración no que o protagonista foi, por suposto, o mexillón, o Mexillón de Galicia.
Fotos: Studioa4

MEXILLÓN DE GALICIA FELICITA O NADAL



As rías baixas son ecosistemas 
únicos caracterizados pola súa 
alta produtividade derivada do 
afloramento de masas de auga 
profundas ricas en nutrintes, e a 
súa rica diversidade ecolóxica, 
derivada da diversidade de 
hábitats mariños presentes; dende 
bosques de laminaria ate pradeiras 
de fanerógamas ou fondos de 
coralina. Esta riqueza natural 
sustenta o marisqueo e a acuicultura 
extensiva, e fan das rías un dos 
primeiros produtores mundiais 
de mexillón e outros bivalvos. A 
abundancia e salubridade destes 
recursos está hoxe ameazada por 
un conxunto de presións humanas 
entre as que podemos destacar a 
sobreexplotación, a perda de hábitats 
naturais debida á ocupación do litoral, 
e a contaminación por augas residuais 
e produtos químicos de orixe diversa. 
As confrarías e organizacións de 
produtores da ría de Arousa e o 
Consello Regulador Mexilllón de 
Galicia, coordinados pola Plataforma 
en Defensa da Ría de Arousa, 
promoveron un estudio piloto que 
aborda as limitacións antropoxénicas 
á productividade marisqueira da ría 
de Arousa. Este estudo, coordinado 
polo grupo de investigación Ecotox da 
Universidade de Vigo fará público a 
fin de ano un informe de conclusións 
e recomendacións resultante deste 
primeiro ano de traballo.
Entre os temas abordados figuran 
as mortalidades de moluscos 
infaunais asociadas a descensos 
bruscos de salinidade, os problemas 
de acumulación de chumbo que 

impiden a comercialización do 
reló de talla grande, ou o impacto 
dos efluentes de augas residuais 
urbanas sobre a calidade das augas e 
moluscos da ría. O visor cartográfico 
dispoñible on line en www.ecotox.
es mostra os resultados deste e 
outros estudos. Compre sinalar que 
os mexillóns empregados nestes 
estudos son mexillóns de rocha nativo 
non comercial, e non mexillón de 
batea cuxos niveis de contaminantes 
son moi inferiores e garantizados 
como salubres pola rede de control 

do INTECMAR. A contaminación por 
augas fecais é un dos problemas de 
maior impacto económico, xa que 
fan que practicamente non exista 
ningunha zona A nas partes medias 
e internas da ría e os moluscos non 
poidan ser comercializados en fresco 
sen paso previo por depuradora, 
e mesmo a aparición de zonas C 
que impiden por completo dita 
comercialización. Esta contaminación 
é debida a deficientes instalacións 
de saneamento, sen separación de 
augas pluviais, o que causa que en 
período de chuvias parte das augas do 
alcantarillado se vertan sen ningunha 
depuración, e a carencias nas EDAR, 
que ou ben carecen de tratamento 

terciario, ou ben este non 
funciona adecuadamente, 
ás veces a propósito debido 
aos seus custes. O noso 
estudo puxo de manifesto 
ademais que mesmo 
cando existe tratamento de 
esterilización, as cifras reais 
de coliformes aportados ao 
medio son máis altas que as 
reflectidas nas estatísticas 
oficiais, e que moluscos non 
comerciais transplantados 
á boca dos emisarios 
poden acumular cantidades 
significativas da bacteria 
fecal Escherichiacoli.

Considerando a relevancia 
económica e social da 
mitilicultura, e o prestixio 

mundial do marisco galego, xogar 
coa súa salubridade, e non investir 
os recursos necesarios para atallar o 
problema, é xogar con lume. Confiar 
en que o mar faga o traballo de 
depuración que nós non facemos 
é arriscado, pois se ben a potencia 
xermicida da auga mariña é alta, a 
presión demográfica sobre as rías 
non deixa de aumentar, e as augas 
que antes de existir as depuradoras 
se espallaban por todo o litoral e 
os cursos fluviais inxéctanse agora 
concentradas nas saídas de, no caso 
da Arousa, menos de media ducia de 
emisarios. Compre pois que o que 
sae por estes emisarios non ameace a 
salubridade do noso marisco.

Ricardo Beiras García-Sabell
Catedrático de Ecoloxía da Facultade de 
Ciencias do Mar da Universidade de Vigo

www.mexillondegalicia.org
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I+D    Salubridade do marisco

LÍMITES IMPOSTOS POLA ACTIVIDADE 
HUMANA Á PRODUCIÓN MARISQUEIRA 
DA RÍA DE AROUSA

XOGAR COA SALUBRIDADE 
DO MARISCO GALEGO É 
XOGAR CON LUME

   Equipo de investigación ECOTOX da Universidade de Vigo

   Mostraxe de sedimentos para análise de contaminantes



INFORMACIÓN

MEXILLÓN DE GALICIA REFORZA A 
SÚA CAMPAÑA “NAMÓRATE DUN 
GALEGO” ANTE O NADAL

O Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia 
apostou por reforzar durante este mes de decembro a súa 
campaña “Namórate dun galego”, coa que se pretende pro-
mover o consumo en fresco deste produto ante a proximi-
dade das datas do nadal. Esta iniciativa consistiu na entrega 
de 33.000 bolsas de compra reutilizables con serigrafía en 
galego e castelán que se repartiron entre cadeas de distribu-
ción e peixerías tradicionais de toda España. En total, foron 
máis de 1.500 puntos de venda.

Trátase dun agasallo 
que vai directo ao con-
sumidor, que circula e 
que permanece nos fo-
gares, contribuíndo así 
a visibilizar o Mexillón 
de Galicia e a potenciar 
a súa venda en zonas 
de menor consumo.  
Ademais das bolsas, 
entregáronse máis de 100.000 receitarios, carteis e pinchos 
de xeo. A todo este material hai que engadir o que xa se en-
tregou durante o verán no contexto desta mesma campaña 
“Namórate dun galego”.

www.mexillondegalicia.org

MEXILLÓN DE GALICIA
DECEMBRO 2015 7

O pasado 1 de outubro a Xunta ini-
ciou a tramitación do anteproxecto 
de Lei de Acuicultura de Galicia.
Todos os sectores do Mar rexeitan 
a norma. Nunca unha proposta da 
Xunta provocou tal coincidencia  en 
contra da mesma .Todos 
coinciden en que a Lei 
foi feita de costas á xen-
te do Mar, mariñeiros, 
marisqueo, parquistas, 
bateeiros, confrarías...
Esta unidade baséase 
en que a Lei pretende 
desmontar os sectores 
produtivos primarios e 
dar entrada ás multina-
cionais de peixicultura 
intensiva, deteriorando 
o noso medio mariño. 
A ruta para conseguilo 
será a AMTI (Acuicul-
tura Multitrófica Integrada), que 
utiliza a produción do mexillón como 
cultivo auxiliar, argumentando que 
reducirá os impactos ambientais da 
piscicultura. Cal é o obxectivo desta 
estratexia? Mellorar a imaxe deste 
modelo produtivo intensivo, acadar 
aceptación social e favorecer a súa 
implantación nas Rías.
Deste xeito o mexillón utilizado e 
contaminado poderá ir para consu-
mo humano como se fose un produ-

to da “agricultura ecolóxica”. Pero 
o certo é que os bateeiros quedarán 
relegados a producir materia prima 
para pensos dos peixes, xunto cos 
“descartes cero” do sector pesquei-
ro. Consecuencia? O empobrece-

mento das comarcas costeiras.
Con todo, o mais perigoso é que 
esta Lei pretende aprobar os Plans 
de Ordenación de Cultivos incluídos 
na Estratexia Galega de Acuicultura
(ESGA), que establecerán as espe-
cies a cultivar en cada zona das Rías 
e as características técnicas que han 
ter os artefactos utilizados.
Os sectores primarios o que precisan 
é unha Lei que garanta a ordena-
ción e potenciación das actividades 

en base a criterios socioeconómicos, 
a defensa e protección do medio 
mariño e que reforce a oferta de 
produtos sans e naturais para os 
consumidores.

O PROCESO
En 2010, a Xunta anunciou a elabo-
ración dun Plan de Ordenación de 
Cultivos Mariños e un Plan Estraté-
xico do Mexillón. Nese momento o 

Consello Regulador manifestou a 
necesidade de facer primeiro o Plan 
Estratéxico do Mexillón e logo o Plan 
de Ordenación de Cultivos. E
demandou a presenza do sector na 
redacción deses documentos. O Plan 
Estratéxico do Mexillón non se fixo 
e o Plan de Ordenación de Cultivos 
foise elaborando con ocultismo. Nin 
participamos nin temos informa-
ción do mesmo, o que causa moita 
desconfianza.

MAIORITARIO REXEITAMENTO Á 
LEI DE ACUICULTURA

  Xurxo Lobato

   Sobre o sistema AMTI, temos publicado un artigo no Boletin nº 5 de febreiro de 2014




