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O exercicio de 2017 deparou boas 
noticias para a DOP Mexillón de 
Galicia. Os datos que aparecen na 
páxina 3 deste boletín así o teste-
muñan. Esa afirmación está lonxe 
de calquera triunfalismo, debido a 
que se sostén en argumentos, reais, 
tanxibles que referendan de forma 
ben clara que o cumprimento dos 
criterios sobre os que debe asen-
tarse o crédito dunha marca de 
prestixio como Mexillón de Galicia 
ten os seus froitos.

Porque se falamos de cantidade, o 
volume de produto certificado pola 
DOP superou nun 10% as estatísti-
cas de 2016. Foron 42.486.695 de 
quilos, o segundo mellor rexistro dos 
últimos sete anos, só lixeiramente 
superado polas cifras obtidas en 
2015.

Por outra parte, o rendemento me-
dio do mexillón con DOP situouse 
no 21%, aínda que se chegaron a 
contabilizar máximos do 23 e 24%, 
os máis altos desde que hai rexis-
tros. Eses indicadores non pasaron 
inadvertidos para as empresas que 
buscan a diferenciación a través 
de produtos que acheguen valor 
engadido. E Mexillón de Galicia é o 
selo que garantiza non só a máxima 
calidade entre a oferta existente, 
senón que tamén aporta o valor da 

exclusividade ao ser o único que 
pode acreditar con total seguridade 
que o produto é cen por cen gale-
go, evitando así mencións á orixe 
non avaladas pola DOP. 
Por iso, o rexistro de operadores 
adscritos ao noso selo alcanzou en 
2017 os 73, fronte aos 52 do ano 
anterior. Proba evidente de que 
existe unha aposta clara pola súa 
banda para satisfacer as demandas 
duns consumidores cada vez mellor 
informados que desexan o valor do 
exclusivo. 

Esa constante mellora no produto é 
reflexo da evolución experimentada 
tanto no traballo dos transforma-
dores e comercializadores como 
polas mellores prácticas na batea, 
pero tamén se debe á calidade das 
augas nas que se produce Mexillón 
de Galicia. Por iso causa asombro 
o proxecto que prevé a reapertura 
dunha mina de cobre en Touro. E 
máis cando a conselleira do Mar 
destaca na entrevista que publica-
mos neste mesmo boletín o esforzo 
realizado nos últimos anos pola 
Xunta para sanear as nosas rías (tal 
e como leva solicitando desde hai 
anos o sector do mar), un esforzo 
que vai continuar e que se mate-
rializará nun Plan Hidrolóxico co 
que se pretende lograr a calidade 
óptima das augas.

Un obxectivo desexable por todos 
que entraría en grave risco se esa 
reapertura vai adiante. De aí a total 
oposición e rexeitamento por parte 
de aqueles que teñen no mar o seu 
medio de vida e que conseguiron a 
través da súa explotación respectuo-
sa colocar aos produtos galegos no 
camiño adecuado, o que conduce á 
excelencia. 

O camiño adecuado 
cara á excelencia
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O REXISTRO DE OPERADORES 
ADSCRITOS AO NOSO SELO 
ALCANZOU EN 2017 OS 73, 
FRONTE AOS 52 DO ANO 
ANTERIOR
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Existen razóns para explicar ese 
crecente interese das empresas por 
incorporarse ao rexistro da DOP. 
Entre elas o nivel de información 
e esixencia dos consumidores, que 
lles leva a preferir as opcións que 
achegan un valor engadido porque 
representan a máxima calidade. 
Mexillón de Galicia forma parte dese 
selecto club de marcas que acredi-
tan a excelencia, unha característica 
no noso caso ligada á orixe e ao 
proceso de produción do mexillón, 
perfectamente regrado e controlado 
por técnicos da DOP. 
As empresas percibiron esa deman-
da e propuxéronse satisfacela, de aí 
ese incremento nun ano no rexistro 
de marcas da DOP, que pasou de 52 

a 73. Os operadores son conscien-
tes de que Mexillón de Galicia é o 
selo que garante non só a máxima 
calidade de entre a oferta existente, 
senón que tamén achega o valor 
da exclusividade ao ser o único que 
pode acreditar con total garantía 
que o produto é cento por cento ga-
lego, evitando así mencións á orixe 
non avaladas pola DOP. 
Igualmente perceptible é a evo-
lución da calidade do produto. A 
excelencia é o selo de identidade de 
Mexillón de Galicia. E as estatísticas 
mostran que o rendemento medio 
alcanzado polo mexillón con DOP o 
ano pasado se situou no 21%. Sen-
do elevado, alcanzáronse máximos 
do 23 e 24% mensual, as medias 

máis altas desde que se teñen 
rexistros. Esa alza débese á riqueza 
das rías, así como ás boas prácticas 
e á mellora constante dos bateeiros, 
transformadores e comercializadores 
nos seus métodos de produción.
A tendencia favorable coa que se 
pechou 2017 evidencia o adecua-
do rumbo marcado polo Consello 
Regulador da DOP, que fixo de 
Mexillón de Galicia unha marca 
atractiva, solvente e con capacidade 
para xerar valor engadido. 

CERTIFICACIÓN
Igualmente positivas foron as cifras 
de certificación, alcanzándose 
os 42.486.695 quilos, un 10% 
máis que en 2016. Este rexistro é 
o segundo máis importante dos 
últimos sete anos, só superado polos 
42.631.118 quilos de 2015. A parte 
principal desa cantidade corres-
ponde ao mexillón para a industria 
transformadora con 36.758.489 
quilos, un 13% máis que o ano 
precedente.
Pola súa banda, a certificación 
de produto fresco pechouse con 
5.728.206 quilos, moi preto dos 
6.194.216 quilos de 2016, un ano 
excepcional pola calidade do pro-
duto que chegou ao mercado. En 
canto aos controis en porto, primor-
diais para garantir a calidade e orixe 
do mexillón, realizáronse 14.063, 
dos que 5.730 foron exclusivamente 
de DOP.

2017, o ano da consolidación 
de Mexillón de Galicia
2017 PÓDESE CONSIDERAR COMO O ANO DA CONSOLIDACIÓN 
DA DOP MEXILLÓN DE GALICIA. AS CIFRAS ASÍ O DIN: 
AUMENTO DOS OPERADORES ADSCRITOS AO NOSO SELO 
DE CALIDADE, QUE ASCENDEN DOS 52 DE 2016 AOS 73 DO 
PASADO EXERCICIO; NIVEIS NO RENDEMENTO DO PRODUTO 
MOI ELEVADOS; E MÁIS DE 42 MILLÓNS DE QUILOS DE 
MEXILLÓN CERTIFICADO EVIDENCIAN ESA TENDENCIA

       Nesa consolidación de Mexillón 
de Galicia tiveron que ver varias 
accións do Consello Regulador, 
como a regularización de inscritos, 
encamiñada a incorporar á DOP 
novas empresas e produtores, 
o desenvolvemento dun novo 
Regulamento, e a modificación 
do Prego de Condicións (xa en 
funcionamento).

Accións do Consello 
Regulador

Foto: Xurxo Lobato
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ENTREVISTA    Rosa Quintana. Conselleira do Mar

-O Consello Regulador da 
DOP implementou desde 
2016 accións de grande 
relevancia. Falamos da 
modificación do Prego de 
Condicións, da regulari-
zación de operadores e 
do novo Regulamento do 

Consello. ¿Cómo valora 
estas actuacións coas que 
se pretende que Mexillón 
de Galicia sexa un elemen-
to aglutinador do sector, 
en consonancia co dito 
polo presidente da Xunta 
en diversas ocasións? 

Desde a Conselle-
ría do Mar sempre 
consideramos 
fundamental que o 
sector do mexillón 
fose capaz de unir 
forzas para sacar 
todo o proveito da 
riqueza das nosas 
rías. Unha riqueza 
que converte á 
nosa terra na prin-
cipal produtora de 
mexillón de Euro-
pa, sendo esta acti-
vidade un exemplo 
de sustentabilidade 
co medio. Para min 
é unha satisfacción 
moi grande que se 
teña recuperado 
a boa dirección. 
Polo tanto, que o 
Consello Regulador 
manifeste a súa in-
tención de ser ele-
mento aglutinador 
de todo o sector, é 
un aspecto básico 
co que estamos de 
acordo, posto que 

só coa unidade de todos 
os axentes da cadea de 
produción e de comer-
cialización do mexillón 
poderemos mellorar as 
nosas expectativas.

-Nunha economía globa-
lizada, ¿que papel debe 
xogar unha marca de 
prestixio como Mexillón de 
Galicia?
A obriga dunha marca de 
calidade, como Mexillón 
de Galicia, é a de valorizar 
o produto e conseguir a 
mellora na calidade e na 
súa apreciación por parte 
do consumidor. Só se 
entende unha marca de 
prestixio como é Mexillón 
de Galicia desde a pers-
pectiva da valorización e 
da diferenciación pola ca-
lidade, un aspecto básico 

para este produto excelso. 
Ao consumidor non hai 
que darlle o bo, hai que 
ofrecerlle o superior. 

-Mexillón de Galicia re-
presenta a singularidade, 
derivada dunha forma 
de produción que busca 
a excelencia como valor 
engadido. A protección da 
que goza é suficiente?
Mexillón de Galicia conta 
con todos os instrumen-
tos de protección dunha 
figura como é unha DOP, 
que precisamente buscan, 
entre outros aspectos, a 
garantía, a seguridade e 
a rastrexabilidade. Son 
regras deseñadas pola 
UE que penso se están a 
cumprir. Non é tanto unha 
cuestión de protección, 
que xa existe, como de 
potenciar a diferenciación 
e fomentar a demanda. 

-Que investimentos ten o 
seu departamento para a 
mitilicultura?
As liñas de financiamento 
para a acuicultura que 
prevé o FEMP son de 
aplicación clara e directa 
ao sector da mitilicultura. 
Este ano convocamos tres 
liñas de axudas por 18,7 
millóns. Son para inves-
timentos en acuicultura, 
para o incremento da 
eficiencia enerxética e o 
fomento do uso de fontes 
de enerxía renovables e 
tamén para asesoramento 
técnico, científico, xurídi-
co, ambiental ou econó-
mico. En anos anteriores 
o principal beneficiario 
destas axudas foi o sector 
bateeiro, cun 75% delas.  

-O saneamento das rías é 
unha vella reivindicación 
do sector do mar. Como 
calificaría o estado das 

“Só coa unidade de todos os axentes do sector do mexillón 
poderemos mellorar as nosas expectivas. Que Mexillón de 
Galicia pretenda ser un elemento aglutinador do sector é 
un aspecto básico co que estamos de acordo”. Así o ase-
gura a conselleira do Mar, Rosa Quintana, nesta entrevista, 
na que aborda outros temas da máxima relevancia. 

“É satisfactorio que 
Mexillón de Galicia 
pretenda ser un elemento 
aglutinador do sector”
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Rosa Quintana. Conselleira do Mar      ENTREVISTA

nosas augas?
Un dos grandes obxectivos 
da Xunta é o saneamento 
das rías e por iso esta-
mos a realizar o maior 
esforzo da historia neste 
eido, con máis de 1.000 
millóns investidos desde 
2009. Os resultados din 
que no 2016 o 77% das 
nosas augas eran de boa 
calidade, mellorando nun 
7% desde 2009. Ademais, 
as actuacións promovidas 
pola Consellería de Medio 
Ambiente e a do Mar e a 
rexeneración en bancos 
marisqueiros melloraron a 
clasificación microbiolóxi-
ca en máis de 40 zonas de 
produción. Son os froitos 
dun esforzo que debemos 
seguir realizando e para 
iso Galicia ten un proxec-
to global en materia de 
augas: un Plan Hidrolóxi-
co co que busca acadar a 
calidade óptima das súas 
augas.   

-A posibilidade de reabrir 
unha mina en Touro está 
a causar unha fonda preo-
cupación polos riscos que 
suporía para as rías. Ten 

motivos o sector do mar 
para tal inquietude? 
O proxecto de explota-
ción, o plan de restau-
ración e o estudo de 
impacto ambiental están 
seguindo a tramitación or-
dinaria. Un procedemento 
que inclúe 15 informes 
sectoriais e unha Decla-

ración de Impacto 
Ambiental. A  apro-
bación estará ligada 
ao cumprimento das 
garantías urbanísti-
cas, medioambientais 
e técnicas requiridas. 
Por iso, será o estrito 
cumprimento da le-
galidade, que ofrece 
todas as garantías ur-
banísticas, medioam-
bientais e técnicas, o 
único que determine 
se o proxecto mineiro 
se pode aprobar ou 
non. Desde a Xunta 
xa trasladamos unha 
mensaxe de pru-
dencia, garantía e 
tranquilidade na xun-
tanza mantida cos 
profesionais do mar. 
Non se aprobará nin-
gún proxecto que leve un 
informe negativo en canto 
ao impacto que poida ter 
no medio ambiente. 

-Que orientación se lle vai 
dar aos fondos europeos 
que aparecen nos docu-
mentos de traballo FEMP 
post 2020?
A Xunta aposta pola 
continuidade dun fondo 
específico para a pesca a 
partir do 2020, que leve 
aparellada a simplificación 
administrativa e que se 
adapte á realidade dos 
sectores do mar, aspec-
tos recollidos no ditame 
FEMP post 2020, no que 
estamos traballando.

-O Intecmar e o Igafa 
cumpren 25 anos. Ambos 
son unha referencia fóra 
de Galicia. Cales son os 
plans para que isto siga 
sendo así? 
O obxectivo é o de conti-
nuar apostando por am-
bos centros. O Intecmar 
é un dos piares da nosa 

actividade no eido do mar 
e este ano incrementamos 
en arredor dun 20% o seu 
orzamento, destinándose 
a suba máis importante 
á mellora dos equipos 
de laboratorio. Por outro 
lado, o Igafa é referente 

en España na formación 
de acuicultura e mergu-
llo e enmárcase na nosa 
aposta formativa, un eido 
ao que se suman máis 
centros e que ve incre-
mentado nun 2,5% o seu 
orzamento. 

A INFLUENCIA DO BREXIT

-Como pode incidir o Brexit sobre o sector do mar?
O Brexit é un procedemento inédito e ninguén sabe cómo van acabar 
as negociacións. Na pesca vai ter afectación directa nos buques que 
faenan nas augas británicas, pero tamén nos que, faenando noutros 
caladoiros, comparten TAC cos británicos. Ademais, Reino Unido é 
comprador de produtos pesqueiros, polo que as regras de xogo van 
cambiar. Desde Galicia estamos traballando na defensa dos intere-
ses pesqueiros. De feito, fixemos os primeiros informes de impacto 
xurídico e socioeconómico do Brexit e o presidente da Xunta foi o 
primeiro responsable dunha rexión europea en asinar a declaración 
en favor das comunidades ante o Brexit. 

AO CONSUMIDOR NON 
HAI QUE DARLLE O BO, 
HAI QUE OFRECERLLE O 
SUPERIOR

“Un dos grandes obxectivos 
da Xunta é o saneamento 
das rías e por iso estamos a 
realizar o maior esforzo da 
historia neste eido”
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A plataforma veciñal Mina de 
Touro-O Pino Non e a plataforma 
en Defensa da Ría de Arousa son as 
dúas agrupacións que aglutinan aos 
colectivos que se opoñen ao plan da 
multinacional Atalaia Mining polos 
numerosos riscos que leva apare-
llados, non só para as zonas máis 
próximas á explotación senón tamén 
para outras áreas máis afastadas. 
Serían máis de 150.000 as persoas 
de distintos municipios que se 
verían prexudicadas pola actividade 
extractiva do mineral e os resíduos 
contaminantes que xeraría.
O 25 de febreiro máis de 2.500 
persoas participaron nunha mobili-
zación celebrada en Touro na que 
se alertou das graves consecuencias 
ambientais e socioeconómicas que 
supoñería, á vez que lamentaron a 
inacción demostrada polos gobernos 
locais e a Xunta.
Tamén numerosas corporacións 
locais están a posicionarse en contra 
dese proxecto a través da aproba-
ción de mocións. Xa o fixeron Vila-
garcía, Illa de Arousa, Cambados, 
Rianxo, O Grove, Ribadumia, Boiro, 
Lalín, Arzúa, Santiago de Compos-
tela, Santiso, Vila de cruces, Teo, 
Ames e Vedra, así como a Diputa-
ción da Coruña. A estas uniránse 
máis en próximas datas.
Igualmente estase a levar a cabo 
unha intensa labor informativa e 
de sensibilización cara á sociedade, 
a través de reunións, asembleas, 
presencia nos medios, así como con 
dípticos como o do dibuxante Luis 
Davila (que ilustra esta páxina). 
Este proxecto manexa cifras 
colosais: afectaría a unhas 700 
hectáreas, das que se extrae-
rían 267 millóns de toneladas de 

materiais. Ademais construiríanse 
dúas enormes balsas para residuos 
contaminantes e realizaríanse entre 

6 e 9 voaduras diarias.
Nun quilómetro á redonda hai 
vinte núcleos de poboación, todos 
na conca do Ulla, que abastece a 
trece concellos e desemboca na Ría 
de Arousa, a máis rica de Galicia 
e da que viven miles de familias 
dedicadas á pesca, ao marisqueo 
ou á acuicultura. Esa riqueza estaría 
en perigo polas augas acedas do 
xacemento que acabarían no Ulla, 
alcanzando tamén no seu camiño 
a mananciais, traídas de auga e 
hortas.

INICIARON UNHA SERIE DE ACCIÓNS ENCAMIÑADAS A 
FREAR O PROXECTO POLOS GRAVES PREXUÍZOS QUE
CAUSARÍA

OS AFECTADOS MOBILÍZANSE 
CONTRA A MINA DE TOURO 

RISCOS PARA O SECTOR   
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PROMOCIÓN

Consolidar a competitivi-
dade da DOP, potenciar a 
marca Mexillón de Galicia 
no seu ámbito máis próxi-
mo e en todo o Estado, 
e comunicar as vantaxes 
que, en termos de valor 
engadido, representa 
pertencer á DOP cons-
tituían os tres principais 
obxectivos da campaña de 
comunicación que a DOP 
desenvolveu entre outubro 
e febreiro en medios dixi-
tais de toda España.
Para levala a cabo contou-
se co concurso de Idea, 
una empresa galega con 
experiencia neste ámbito, 
que deseñou uns contidos 
innovadores, sorprenden-
tes e moi clarificadores 

para que a audiencia non 
tivese dúbidas do signifi-
cado e alcance da marca 
Mexillón de Galicia e a 
diferenza de calidade que 
representa fronte a outras 
ofertas do mercado. 
Neste contexto, o selo da 
DOP adquiriu un grande 
protagonismo cunha clara 
intencionalidade: que o 
consumidor non vacilase 
á hora de diferencialo de 
produtos similares que re-
corren de forma irregular a 
termos relativos á orixe do 
mexillón. Para conseguilo 
ideouse unha frase cha-
mativa que acompañaba 
ao distintivo da DOP: “O 
noso con selo”. Así quíxose 
reforzar a imaxe da nosa 

marca e subliñar que só 
os produtos DOP portan 
unha etiqueta que garan-
tiza a procedencia galega 
do mexillón. 
Ao redor desas dúas ideas 
virou a campaña, que 
recorreu a vídeos, anun-
cios, así como a diversos 
concursos que buscaban 
a captación e fidelización 
da audiencia a través 
da interacción. A última 

desas accións, que puxo 
o punto final á campaña, 
foi a Mexillón de Galicia 
X-Perience, cuxos afortu-

nados gañadores gozaron 
dunha xornada que incluíu 
unha visita ao monte 
Siradella do Grove para ver 
os polígonos de bateas, un 
paseo pola Ría de Arousa 
para coñecer onde e como 
se produce Mexillón de 
Galicia e unha comida 
nun idílico faro da Illa de 
Arousa, onde gozaron dun 
menú a base de Mexillón 
de Galicia.
As cifras obtidas falan ás 
claras da resposta obtida 
entre os internautas. A 
páxina de facebook da 
DOP alcanzou os 4.400 
“Me gusta”, 1.700 máis 
dos que había ao comezo 
da campaña. Dous vídeos, 
un sobre as bateas nas 
que se cría Mexillón de 
Galicia, e outro sobre as 
virtudes de Mexillón de 
Galicia como ingrediente 
na cociña, alcanzaron as 
100.000 visualizacións. 
Ademais, outras propostas 
como o sorteo dun proxec-
tor oceánico e a “batea 
de amigos” colocaron os 
alcances das mensaxes 
por encima das 150.000 
persoas. 

RESULTADOS
Estes resultados colocan 
a Mexillón de Galicia nun 
novo escenario xurdido 
tras esta campaña, que, 
por unha banda, permi-
tiu reforzar a súa imaxe 
de marca e, por outra, 
ampliou de maneira moi 
considerable o coñece-
mento que se tiña dela. 
Ambos logros son da 
máxima importancia e en 
ambos haberá que seguir 
traballando. 
A campaña levouse a cabo 
cunha axuda solicitada ao 
GALP, aprobada pola Con-
sellería do Mar e financia-
da con fondos europeos.

Unha imaxe 
reforzada
A CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
DA DOP POSICIONA A MEXILLÓN DE 
GALICIA NUN NOVO ESCENARIO

A CAMPAÑA TIVO 
UNS CONTIDOS 
INNOVADORES, 
SORPRENDENTES E MOI 
CLARIFICADORES PARA 
QUE A AUDIENCIA NON 
TIVESE DÚBIDAS DO 
SIGNIFICADO E ALCANCE 
DA MARCA MEXILLÓN 
DE GALICIA 
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O Instituto tecnolóxico 
para o control do medio 
mariño (Intecmar) cumpriu 
25 anos de traxectoria, 
un longo periplo que lle 
permitiu converterse no 
que é hoxe en día: un 
dos centros de referencia 
mundial no seu ámbito de 
traballo.
O sector do mar mantén 
una estreita relación con 

este centro situado en 
Vilaxoán, xa que algunhas 
das súas actividades de-
penden en boa medida do 
estado das augas das rías, 
e a supervisión da calida-
de das mesmas se leva a 
cabo no Intecmar.
Este aniversario celebrouse 
con diferentes actividades, 
entre elas unas xornadas 
de portas abertas á po-

boación para que tivesen 
a oportunidade de coñecer 
de xeito directo o traballo 
que se realiza nos seus 
laboratorios.  
O principal cometido do 
Intecmar é cumprir coa 
lexislación en materia de 
calidade da produción de 
moluscos e outros organis-
mos mariños e contribuír 
a protexer e mellorar a 
calidade do medio mariño, 
polo que a súa activida-
de céntrase en facer o 
seguimento, o control e a 
investigación da calidade 
ambiental das augas cos-
teiras de Galicia, especial-
mente no que se refire ás 
condicións oceanográfi-
cas, fitoplacto, biotoxinas 
mariñas, contaminación 
química -metais pesados, 
compostos organoclorados 
e hidrocarburos-microbio-
loxía e patoloxía.
Para levar adiante este 
labor, desenvolve inicia-
tivas no campo da loita 
contra a contaminación 

mariña accidental e da 
oceanografía operacional, 
e ten implantado un com-
pleto sistema de control, 
caracterizado por estar 
deseñado e ter capacidade 

para poder actuar sobre 
unidades de produción 
de reducido tamaño; por 
manter unha frecuencia 
de mostraxe moi intensa; 
por cubrir tódalas zonas 
de produción da costa 
galega; e por controlar 
tódolos grupos de especies 
sometidos a explotación 
comercial do marisqueo e 
da acuicultura.

Ao igual que o Intecmar, 
o Igafa (Instituto galego 
de formación en acuicul-
tura) chega tamén ao seu 
primeiro cuarto de século 
de traxectoria.
Neste tempo foi quen de 
converterse nun centro 
de referencia en materia 
de formación de profesio-
nais do mundo do mar. 
De feito, moitos dos seus 
alumnos traballan en 
proxectos espallados por 
todo o mundo.
O Igafa comezou a funcio-
nar en 1992 centrado na 

formación en acuicultura 
como unha necesidade 
para un sector 
que estaba en 
pleno proceso 
de profesiona-
lización. Esa 
área sempre 
foi a gran 
referencia do 
centro, no que 
se cultivan 
especies co-
merciais como 
a lagosta, lin-
guado, ollomol 
ou ameixas 

desde que son simples lar-
vas ata que alcanzan unha 
talla comercial e coas que 
se forman os técnicos en 
cultivos acuícolas e os 
técnicos en acuicultura. 
En 1999 implantouse a 

sección de Mergullo, un 
apartado que conta cunha 
gran piscina, un foso e 
unha cámara hiperbárica 
onde os alumnos se prepa-
ran antes de enfrontarse a 
condicións reais no mar.

O INTECMAR 
cumpre 25 anos…

…Os mesmos que 
o IGAFA

HOXE EN DÍA 
CONVERTEUSE NUN 
DOS CENTROS DE 
REFERENCIA MUNDIAL 
NA SEU ÁMBITO DE 
TRABALLO

ANIVERSARIO

O Intecmar controla o estado das rías, entre outras tarefas

O mergullo é unha das materias que se imparten no Igafa
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Mitilicultura    I+D

O cultivo do mexillón en Galicia pode 
presumir de ser unha produción 
cen por cen natural. Como non se 
utilizan antibióticos, nin praguicidas, 
nin químicos de ningún tipo para 
asegurar a boa situación sanitaria 
do cultivo, é o propio mexillón o 
que por si só loita contra os posibles 
patóxenos e enfermidades que o 
puideran atacar.

A mitilicultura galega resalta como 
unha produción animal san, que 
non ten rexistrado problemas 
patolóxicos salientables, e o mexillón 
galego demóstrase como un animal 
extremadamente forte e resistente, 
cunha enorme capacidade de 
adaptación ás condicións ambientais. 

A súa fortaleza sorprende aos 
científicos que traballan con el, que 
ven como pasan os anos e non se 
constatan mortalidades significativas, 
a diferencia do que acontece con 
outras especies e outros cultivos 
noutros países.

O sistema defensivo do mexillón 
é relativamente sinxelo, xa que 
carece de memoria inmunitaria. O 
mexillón está protexido en primeiro 
lugar pola cuncha e o mucus que 
actúan como barreiras de entrada 
fronte aos patóxenos. Ademais 
posúe un potente sistema inmune 
non específico. A hemolinfa, que ven 
sendo o sangue do mexillón, contén 
os dous compoñentes principais 

deste sistema: (1) os hemocitos 
que son as células defensivas que 
taponan as feridas e se “tragan” as 
partículas estrañas, e (2) o sistema 
humoral que está constituído por 
diversos compostos de natureza 
proteica (defensinas, miticinas...) que 
posúen unha importante capacidade 
antimicrobiana, polo que resultan moi 
eficaces para defender ao mexillón do 
ataque de bacterias e fungos.

Este sistema defensivo é 
basicamente común para o resto 
dos bivalvos, pero a diferenza do 
mexillón galego, ostras, ameixas... 
sofren importantes mortalidades, 
tamén en Galicia. Así, o secreto da 
fortaleza da mitilicultura en Galicia 
aínda non foi desentrañado. 
Hai varios factores que axudan: a 
riqueza e calidade das augas galegas, 
é un deles. O mexillón que se cría 
nun ambiente limpo e con moito 
alimento están máis san. A forma de 
cultivar é outro factor importante, na 
batea o mexillón non se enfronta a 
condicións tan extremas como nas 
rochas do litoral, está máis cómodo 
e mellor alimentado. Ademais, 
temos a sorte de que o mexillón é 
un animal gregario que se atopa 
mellor convivindo en grupos moi 
densos (como ocorre nas cordas 
de cultivo). Por último, o mexillón 
galego é unha especie autóctona 
que está perfectamente adaptada 
ás condicións do medio. No cultivo 
non se utiliza semente foránea, 
nin de criadeiro, senon cría natural 
das rochas e dos colectores, o que 
preserva a enorme variabilidade 
xenética desta poboación, e 
conserva intacto todo o seu potencial 
adaptativo. Ademais evítase a posible 
entrada de patóxenos que se asocia 
á introdución de individuos alleos ao 
ecosistema.

O éxito sanitario da mitilicultura 
galega é un éxito colectivo, no 
que se unen os factores naturais, 
unhas augas de calidade e riqueza 
recoñecidas, unha especie autóctona 
cunha enorme capacidade de 
adaptación; cos factores humanos, 
un cultivo natural que preserva toda a 
variabilidade xenética que atesoura o 
mexillón de Galicia.

Departamento I+D DOP

A MITILICULTURA EN GALICIA: 
EXEMPLO DE PRODUCIÓN 
SAN E NATURAL

Foto: Xurxo Lobato
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EXPOSICIÓN

A mostra, integrada por medio 
centenar de fotografías e un vídeo 
con textos en galego, castelán e 
inglés, ambos realizados por Xurxo 
Lobato, visitou un escenario cheo de 
simbolismo. “Non se me ocorre un 
lugar mellor para esta exposición”, 
subliñou Francisco Alcalde, presiden-
te do Consello Regulador da DOP, 
na inauguración. “Este museo naceu 
para defender, investigar, promover 
e divulgar a cultura galega en todos 
os ámbitos. E aquí, no Panteón de 
Galegos Ilustres, repousan Rosalía 
de Castro, Alfredo Brañas, Ramón 
Cabanillas ou Castelao. Todos eles 
contribuíron a conformar o que hoxe 
somos como sociedade”, continuou.
O presidente do Consello Regulador 
convidou aos presentes a deterse 
nos detalles da mostra, que expresa 
como unha actividade ligada a un 

alimento que forma parte do propio 
ser dos galegos xerou unha indus-
tria capaz de crear prosperidade e 
benestar. Pero tamén configurou 
unha identidade propia, “a dos que 
integramos a familia de Mexillón de 
Galicia”.
Xusto Beramendi, presiden-
te do Padroado do Museo 
do Pobo Galego, significou a 
súa satisfacción por acoller 
unha exposición que ten 
como protagonista a un pro-
duto tan ligado a Galicia.
Xurxo Lobato, autor das 
fotografías e do vídeo, con-
siderou que esta mostra é 
unha homenaxe ás persoas 
dedicadas á produción de 
mexillón e debe constituír 
á vez un motivo de orgullo 
e autoestima para elas. 

Engadiu que o proxecto “Mexillón de 
Galicia”, integrado polo libro do mes-
mo nome que foi galardoado tanto 
a nivel nacional como internacional, 
contribuirá á internacionalización do 
selo Mexillón de Galicia.
Por último, a conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, felicitou ao Consello 
Regulador pola tarefa que leva rea-
lizando desde hai anos para dar a co-
ñecer as bondades do selo Mexillón 
de Galicia.
Quintana referiuse ao mexillón como 
o mellor embaixador da acuicultura 
de Galicia. “Temos un molusco úni-
co, que se produce nun lugar único 
cunhas augas únicas”, subliñou. A 
conselleira puxo tamén en valor a 
relevancia da industria que xera o 
mexillón, “un produto que se conver-
teu nun dos emblemas de Galicia e 
nun dos seus motores económicos”. 

O Museo do Pobo Galego 
acolleu a exposición fotográfica 
“Mexillón de Galicia”
O MUSEO DO POBO GALEGO ACOLLEU A EXPOSICIÓN 
“MEXILLÓN DE GALICIA” ENTRE O 11 DE XANEIRO E O 28 DE 
FEBREIRO, ONDE A DISFRUTARON 6.800 VISITANTES, QUE, 
SUMADOS AOS QUE A VIRON CON ANTERIORIDADE EN VIGO 
E A CORUÑA, COMPLETAN UNHA CIFRA DE 90.000 PERSOAS.  
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PROMOCIÓN

A DOP acudiu por primeira 
vez a Fitur, a Feira Internacio-
nal de Turismo que se cele-
brou en Madrid entre o 17 e 
o 21 de xaneiro. Mexillón de 
Galicia participou no apartado 
“Viaxa polas paisaxes e sabo-
res de España”, organizado 
polo Ministerio de Agricultura 
e Pesca e ao que concorre-
ron algunhas das D.O. máis 
importantes de España. 
A proposta de Mexillón de 
Galicia consistiu nunha 
degustación elaborada polo 
cociñeiro Miguel Mosteiro. 
Ademais de gozar do seu 
sabor, os asistentes foron 
informados sobre a produción 
de Mexillón de Galicia, a 
contorna na que se cría, as 
súas cualidades alimenticias, 
así como a garantía de orixe 
e excelencia que represen-
ta o noso selo. De todo iso 
encargouse a responsable de 
Promoción e Marketing da 
DOP, Gabriela André. 
Fitur é unha das citas máis 

importantes do mundo no 
seu xénero. Este ano acu-
diron10.000 empresas e a 
visitaron máis de 200.000 
persoas. Coa súa partici-
pación, Mexillón de Galicia 
referenda a súa vontade de 
estar nos principais eventos 
promocionais, contribuíndo 
a difundir e reforzar a súa 
imaxe de marca de calidade.
Pero había máis motivos para 
estar en Madrid. A evolución 
experimentada na forma de 
gozar do noso tempo libre 
leva ao viaxeiro a buscar 
experiencias novas e ser 
protagonista das mesmas. 
Galicia ten nas súas rías un 
atractivo de primeira orde. E 
esas rías non se entenderían 
sen as bateas, convertidas en 
polo de atracción para moitos 
turistas. Desas bateas extráese 
o alimento máis representati-
vo da nosa despensa mariña, 
que ten en Mexillón de Galicia 
o selo que garante a súa 
excelencia e orixe galega. 

MEXILLÓN DE GALICIA 
ACUDIU POR PRIMEIRA 
VEZ A FITUR

Deixando pegada en 
Xantar
   A DOP, en colaboración coa Consellería do 
Mar, tamén estivo presente en Xantar, o Salón 
Internacional de Turismo Gastronómico celebra-
do en Ourense entre o 31 de xaneiro e o 4 de fe-
breiro. A cita reuniu a máis de 200 expositores. 
O programa tiña un importante apartado 
dedicado á degustación de produtos do mar de 
Galicia, no que Mexillón de Galicia ocupou un 
lugar destacado protagonizando dúas sesións.
Na primeira, denominada “Mexillón de Galicia: 
O noso, con selo” o cociñeiro José Manuel 
Mallón elaborou unha proposta integrada por 

“Tartar de Mexillón de Galicia sobre Grelos 
de Galicia en pan de millo especiado”; “Mexi-
llón de Galicia crocante, escuma de Fabas de 
Lourenzá e terra de Mariñeiras”; e “Meloso de 
Queixo tetilla, esponxa de Castaña de Galicia 
e toffe de frambuesa”. A segunda, titulada 
“Mexillón de Galicia: Namórate dun galego”, 
comezou con “Mexillón de Galicia ao estilo ti-
gre na súa falsa cuncha de Fabas de Lourenzá”; 
continuou con “Raviolis de Grelos de Galicia 
con Mexillón de Galicia e Cebreiro”; e rematou 
con “Biscoito de Mel de Galicia, sopa de iogur 
de produción ecolóxica e galletas Maruxas”.
As explicacións de Mallón complementáronse 
coas achegas de Gabriela André, responsable 
de Promoción e Marketing da DOP. 




