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O dicionario da Real Academia de-
fine a palabra unión como “acción 
e efecto de unir ou unirse”. Outro 
dos seus significados é “agregación 
ou incorporación”. En varias das 
informacións deste boletín aparece 
de maneira explícita ou implíci-
ta ese termo. Francisco Alcalde, 
presidente do Consello Regulador, 
mencionouno durante a presenta-
ción dos resultados de certificación 
da DOP correspondentes a 2019. 
En concreto falou da necesidade 
de incorporar aos produtores e 
empresas que aínda non están no 
Consello.

O momento e o lugar parecía o 
adecuado para lanzar esa men-
saxe. A DOP alcanzou o pasado 
ano as mellores cifras da súa his-
toria con case 56 millóns de quilos 
de mexillón certificado. Ademais, 
os rexistros dos controis realizados 
en porto, o número de empresas 
e marcas que operan co selo da 
DOP, así como o censo de bateas 

certificadas ofrecen un crecemento 
continuado. 

Ese comportamento non é froito do 
azar, senón que é a consecuencia 
dun plan trazado polo Pleno de 
Consello Regulador e desenvolvido 
ao longo dos últimos anos destina-
do a facer unha DOP máis forte. 
Para conseguilo, era preciso inte-
grar, incorporar… En suma, unir.
Algo que se conseguiu a base de 
moito esforzo e con medidas como 
a regularización de operadores, a 
modificación do Prego de Condi-
cións da DOP, así como a elabora-
ción dun novo Regulamento. Que-
dan retos pendentes, por suposto, 
pero conseguilos dependerá en gran 
medida de que todos os actores in-
volucrados entendan que será máis 
fácil facelo de forma conxunta. Á 
fin e ao cabo, as principais inquietu-
des do sector non son particulares, 
senón comúns. Por iso, a unión 
eríxese como o factor determinante 
para gañar o futuro.

Se falamos de esforzos colectivos 
e causas comúns teremos que 
referirnos ás asociacións a través 
das que se articularon as mobiliza-
cións en contra do proxecto para 
reabrir unha mina nos municipios 
de Touro e O Pino. A plataforma 
veciñal Mina Touro O Pino Non e 
a Plataforma en Defensa da Ría 
de Arousa son un exemplo de que 
con tenacidade e bo xuízo pódense 
alcanzar grandes fitos. Pero tamén 
cun bo puñado de argumentos le-
gais e xurídicos, que, ao final, foron 
os que levaron á Consellería de 
Medio Ambiente a botar por terra a 
Declaración de Impacto Ambiental 
e frear o proxecto, polo menos polo 

momento. 
É unha gran noticia para eles, así 
como para todos os que dunha ou 
outra maneira participaron nesta 
loita porque vían seriamente amea-

zado o seu territorio e o seu medio 
de vida. É, en definitiva, unha 
vitoria colectiva.
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UNHA GRAN NOTICIA PARA 
TODOS OS QUE PARTICIPARON 
NESTA LOITA 



Mexillón de Galicia supe-
rou en 2019 todos os seus 
rexistros anteriores en 
volume de produto certifi-
cado en porto cunha cifra 
de 55.886.425 quilos, un 
3% superior á alcanzada 
en 2018. Consolídase así 
a liña de constante crece-
mento dos últimos anos. 

Estes datos foron 
dados a coñecer ante 
o sector nun acto que 
contou coa presenza da 
conselleira do Mar, Rosa 
Quintana.

Dese total, o volume 
de mexillón con DOP 
destinado ao mercado 
de fresco alcanzou os 
7.354.168 quilos, unha 
cifra un 19% menor que a 
de 2018. Francisco Alcal-
de, presidente do Consello 
Regulador, explicou que o 
mexillón do ano pasado 
foi de menor tamaño de-
bido a causas naturais (o 
afloramento), aínda que 

precisou que a calidade 
seguiu sendo excelente. 
En canto á transfor-
mación, certificáronse 
48.532.257 quilos, fronte 
aos 44.968.286 do ano 
precedente.

CONTROIS
Outro apartado funda-
mental para Mexillón de 
Galicia, o dos controis, 

achega díxitos igualmente 
moi satisfactorios, xa que 
durante 2019 realizáronse 
un total de 13.214, dos 
que 6.689 foron de DOP.

O sistema de supervi-
sión basea a súa solvencia 
en que as operacións 
entre produtores e 
comercializadores son 
verificadas con indepen-
dencia e rigorosidade de 

forma que cada partida 
de mexillón descargada 
pase por un control de 
calidade. Un traballo que 
se complementa co de 
Bureau Veritas, que audi-
ta as empresas e bateas 

certificadas pola DOP. Este 
proceso garante a cali-
dade e autenticidade que 
representa o noso selo.

A conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, pechou 
o acto incidindo na 
importancia e peso do 
mexillón, “un sector capaz 
de mover a economía de 
Galicia”, e animou aos 
seus actores a seguir tra-
ballando para facelo cada 
vez máis forte, para o que 
apelou á unión.

www.mexillondegalicia.org
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Mexillón de Galicia supera todos os 
seus rexistros en 2019

DURANTE 2019 
REALIZÁRONSE UN 
TOTAL DE 13.214 
CONTROIS, DOS QUE 
6.689 FORON DE DOP

      O censo de empresas e directorio de 
marcas que operan coa nosa etiqueta reflicte 
igualmente cifras en ascenso ata alcanzar en 
2019 as 103, entre centros de depuración/
expedición (19), centros de transformación (35) 
e directorio de marcas (49). En 2018 esa relación 
constaba de 89 rexistros. Na actualidade, hai 
113 marcas autorizadas para comercializar os 
seus produtos co selo DOP e 496 referencias 
aprobadas de etiquetas/envases.

O incremento de adhesións ao noso rexistro 
explícase porque Mexillón de Galicia aporta un 
valor engadido ligado á calidade e á orixe do 
produto que certifica. Unha diferenciación que 
as empresas salientan por ser un activo moi 
valioso nun mercado con consumidores que 

buscan esa singularidade. A solidez en todos 
os apartados da DOP constátase igualmente no 
censo de bateas certificadas. Xa son 2.102, o 
62% de todas as que operan en Galicia.

Sendo bos estes rexistros, Francisco Alcalde 
sinalou, en clave de futuro inmediato, algunhas 
das tarefas por facer. “Hai produtores e 
empresas fora do Consello Regulador que 
hai que tratar de incorporar e integrar para 
facer un Consello máis forte”. Outros deses 
obxectivos están xa en marcha, como o proceso 
de avaliación iniciado pola DOP para obter o 
selo de sustentabilidade MSC. Ademais, o 
presidente do Consello Regulador reclamou 
seguridade xurídica para os operadores que 
ocupan o espazo público marítimo.

Integrar aos que non están no Consello 

CERTIFICA EN PORTO 
PRETO DE 56 MILLÓNS 
DE QUILOS

Francisco Alcalde presentando os resultados

FOTO: Óscar Vífer
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    Todos os operadores do 
Mexillón de Galicia que poñen 
o produto no mercado e que 
ocupan o Dominio Público na 
costa precisan seguridade 
xurídica porque é a garantía da 
permanencia e viabilidade da 
cadea de subministro.
A Lei de Costas de 1988 

promulgouse para regular o 
Dominio Público Marítimo-
Terrestre fronte á degradación 
ambiental e erradicar a 
privatización do litoral. No 2013 
foi modificada creando a figura 
da prórroga extraordinaria 
das concesións, próximas a 
caducar, que aumentaba as 

prórrogas ordinarias previstas. 
Un ano despois foi aprobado o 
Regulamento que desenvolve 
a Lei. O debate xurde á hora 
de determinar o prazo máximo 
da ocupación e fixar o criterio 
de cómputo da prórroga 
extraordinaria: dende a data 
de outorgamento da concesión 
ou dende a de solicitude da 
prórroga.

Sen embargo, o problema 
desencadéase trala prórroga 
concedida a Ence en 2016 
polo Goberno de Mariano 
Rajoy. O Goberno de Pedro 
Sánchez mudou esa decisión 
e o 08.03.2019 anunciou que 
non defendería a concesión 

desa prórroga. Días despois, 
o Ministerio de Transición 
Ecolóxica someteu a exposición 
pública un proxecto de 
modificación do Regulamento 
de Costas.

A primeira alerta da 
situación lanzouna Feijoo 
hai un ano afirmando que a 
interpretación da Lei de Costas 
no caso de Ence podería 
poñer en risco o futuro de 
conserveiras e depuradoras 
de moluscos. Os colectivos 
afectados iniciaron accións e 
interpuxeron alegacións contra 
esa modificación.

O sector primario do mar 
mantén un vínculo histórico co 
litoral sen o que non existiría; 
precisa que os seus produtos 
sexan canalizados a través das 
empresas -tradicionalmente 
situadas no Dominio Público 
no litoral- que necesitan 
seguridade xurídica plena, 
a garantía da viabilidade e 
permanencia de toda a cadea 
de subministro. En conxunto 
conforman un sector estrutural 
da socioeconomía costeira.  Por 
iso, calquera interpretación 
ou modificación da Lei de 
Costas ha de ter en conta a 
especificidade do sector. E as 
propostas que se formulen 
deberán ser debatidas e 
as observacións do sector 
consideradas.

O Consello Regulador pide 
seguridade xurídica para os 
operadores do Mexillón de 
Galicia

FOTO: Xurxo Lobato

O anuncio da modificación do Regu-
lamento da Lei de Costas por parte do 
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o 
Reto Demográfico causou unha profunda 
preocupación no sector do mar de Galicia 
polas repercusións negativas que tería 
para o futuro de moitas empresas se final-
mente se leva a cabo esa modificación.

A nosa intención foi abordar este tema 
no noso Boletín desde unha perspectiva o 
máis ampla posible. E para iso quixemos 
contar co punto de vista da Administra-
ción autonómica, neste caso a través da 
Consellería do Mar, e da Administración 
central do Estado, dando voz ao Ministe-
rio para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico. 

Finalmente, ofrecemos unicamente 
a versión da Consellería do Mar, a quen 
agradecemos o seu esforzo. A crise 
orixinada polo coronavirus foi a causa 

argumentada desde o Ministerio de Tran-
sición Ecolóxica para non poder dispoñer 
da súa aportación.

Ter todos os puntos 
de vista
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O Consello Regulador da DOP Mexillón de Ga-
licia tomou diversas medidas ante a expansión 
do coronavirus encamiñadas a garantir a segu-
ridade dos seus traballadores, o mantemento 
da cadea de subministración e a absoluta salu-
bridade do produto que chega ao mercado.

As directrices de actuación dirixidas ao 
persoal, aos operadores inscritos, así como 
persoas e entidades vinculadas inciden nas 
recomendacións das autoridades sanitarias 
relativas a extremar a hixiene das mans e a 
desinfección dos materiais, como proceder ao 
tusir ou espirrar…Igualmente restrinxe o nú-
mero de persoas dentro das oficinas da DOP e 
dos centros de control dos portos e especifican 
o protocolo de actuación en caso de acumula-
ción de operacións.

As funcións do Consello Regulador inclúen 
garantir a cadea de subministración alimen-
taria, que esixe a presenza do seu persoal 
nos seus postos de traballo. Para garantir esa 
prestación, elaboráronse acreditacións para os 
traballadores encargados desa tarefa.

Este plan xa foi implementado días antes da 
declaración do estado de Alarma polo Goberno 
o pasado sábado, día 14 de marzo, e comuni-
cado oportunamente a todo o persoal laboral da 
DOP, tanto o que desenvolve a súa actividade na 
sede de Vilagarcía, persoal de control, así como 
operadores rexistrados e persoas e entidades 
vinculadas.

Igualmente realizáronse xestións ante a 
Delegación do Goberno en Galicia en rela-
ción aos desprazamentos para o acceso á 
extracción de mexilla, de cara a clarificar a 
posibilidade de compartir vehículos por carre-
teira, trasladando a información aos inscritos e 
entidades organizativas vinculadas ao Consello 
Regulador.

O presidente do Consello Regulador, Francis-
co Alcalde, informou ós membros do Pleno das 
medidas adoptadas ante a situación “excepcio-
nal” que estamos a vivir e que afectan tamén a 
este órgano, cuxas reunións foron suspendidas 
ata novo aviso.

O Consello está a desenvolver as aplicacións 
informáticas e tecnolóxicas necesarias para 
garantir a realización do traballo e a prestación 
de servizos nunhas circunstancias como as 
actuais.

Se lle preguntamos a calquera 
persoa que sería o que se pode e 
debe agardar dunha administra-
ción pública seguro que unha das 
cuestións básicas a responder 
sería a igualdade no trato, e esta 

ten que derivar-
se, claramente, 
da aplicación 
da normativa 
dunha forma 
clara, segura e 
estable.

Aplicando 
este criterio cal-
quera podería 
agardar, xa 
que logo, que 
unha concesión 

na área costeira tivese o mesmo 
tratamento no Mediterráneo, nas 
Canarias, en Biscaia ou na Illa de 
Arousa. Claro, non? Pois non. E cal-
quera podería agardar que a apli-
cación da norma na extensión das 
concesións fose estable namentres 
non cambia a lei ou o regulamento. 
Claro, non? Pois non. 

Sabe calquera tamén que dar 
bandazos é malo, e especialmente 
no eido marítimo-pesqueiro, polo 
que cabería preguntarse, en apli-
cación do anterior, que cambiou, 
pois, na Lei de Costas e no seu 
Regulamento para propiciar esta 
moi restritiva interpretación? A 
resposta é nada. Soamente mudou 
o criterio co que o Ministerio, cam-
bio de Goberno por medio, aplica 
ás renovacións das concesións en 
dominio público marítimo-terrestre.

Galicia xógase moito con esta 
nova interpretación. Se ben a parte 
produtiva e extractiva queda sal-
vagardada por cambios normativos 
autonómicos, a continuidade da 
actividade de toda a cadea mar-
industria ligada ao mar ponse en 
solfa, e cando nunha cadea falla 

un so elo, todo pode romper e irse 
á valga. E cando non dispoñamos 
de depuradoras de moluscos, coce-
doiros ou conserveiras que sexan 
viables, o que non vai a ser viable 
é producir e extraer moluscos 
bivalvos se non se poden integrar 
no mercado.

Amais, tamén varía o entende-
mento do que supón esta interpre-
tación para a nosa costa, xa que 
para Madrid 29 empresas son pou-
cas e para Galicia ten outro matiz. 
O propio Ministerio recoñece que 
son esas as empresas que teñen 
ou terán problemas na renovación 
da súa concesión, e con esta cifra 
e a unha media de 100 traballado-
res estaríamos falando de 2.900 
empregos. Desde logo, entre eses 
empregos e os inducidos, cremos 
que non hai dúbida do seu impacto 
na costa galega, especialmente 
naquela non urbana.

Con todo, concordamos nun 
aspecto que sinala o Ministerio, 
e radica este en que as Adminis-
tracións deben velar pola costa, 
que é de todos, e que posúe moito 
valor ambiental. Certo. Pero non 
deberan esquecer en Madrid que 
as Administracións tamén deben 
velar porque ese respecto aos 
valores ambientais se fagan nun 
equilibrio cos ámbitos sociais e 
económicos. Non é pedir moito.

Si é que, a forza de revisar este 
tema, imos ter que darlle a razón a 
agora ministra de Traballo Yolanda 
Díaz cando apuntaba que  “La 
reforma tiene mirada madrileña, 
desconociendo el impacto en 
Galicia”. Pois iso, que entre todos 
imos ter que darlle esa mirada 
galega. Xogámonos o futuro e hai 
que avanzar a toda costa.

Rosa Quintana Carballo, 
Conselleira do Mar.

O CONSELLO REGULADOR 
TOMA MEDIDAS ANTE O 
CORONAVIRUS

Seguridade xurídica a toda costa: 
o futuro da Galicia Costeira
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O proxecto para extraer cobre nos con-
cellos de Touro e O Pino era e é unha 
ameaza para a ría de Arousa, a só 60 
kms do río Ulla, o máis caudaloso dos 
que alimentan a ría. Se aporta auga 
de boa calidade aumenta a produción 
marisqueira e pesqueira, pero se está 
contaminado diminúe a cantidade e 
a calidade dos cultivos e a fixación da 
semente. Os efectos negativos tamén 
repercuten na saúde, porque trece con-
cellos captan auga potable río abaixo.

A unidade e a mobilización social 
amosaron que é posible parar unha 
agresión así, a pesar da súa capacida-
de económica e política de influencia 
no goberno da Xunta e nos medios de 
comunicación. As Consellerías de In-
dustria e Mar abandonaron a obrigada 
neutralidade institucional e divulgaron 
as “excelencias” deste proxecto, defen-
déndoo e abandonando á xente. Non 
era só unha decisión técnica. Existía 
unha postura favorable que alongou a 
avaliación de impacto ambiental fóra 
dos prazos da normativa.

Como podemos explicar, neste 
contexto, unha Declaración de Impacto 
Ambiental negativa? Un factor chave 
foi a mobilización: o apoio de 45 
concellos -de todas as cores-, á mo-
ción contra a mina e a multitudinaria 

manifestación o 10 de xuño de 2018. 
Outros factores foron a intervención da 
Fiscalía de Medio Ambiente e a presión 
da UE. Mais tamén a proximidade elec-
toral. Conscentes do custe ambiental 
e social e da súa repercusión, quen 
asume o prezo da contaminación das 
balsas que tarda 12 horas en chegar 
á ría?

Lembremos que o 10% das descar-
gas españolas de pesca fresca, case o 
70% da produción española de mexi-
llón e o 47% da produción galega do 
resto de bivalvos procede desta ría; o 
sector do mar da ría xerou 182 millóns 
de euros en primeira venda (2018) e 
reparte máis riqueza entre a poboación 
que os beneficios, para os accionistas, 
declarados por Atalaya-Mining.

Paramos este proxecto, mais a con-
cesión mineira segue aí e temos que 
vixiar ante a posibilidade doutro novo 
ao abeiro dunha recente lexislación au-
tonómica que favorece ás multinacio-
nais. Celebremos este triunfo colectivo 
e sigamos defendendo os bens públicos 
-terra, ríos, rías, paisaxe-, o sustento 
dos nosos sectores económicos e as 
raigames do asentamento poboacio-
nal, mais tamén da nosa identidade e 
da nosa cultura.

Xocas Rubido.
Presidente da Plataforma en Defensa 

da Ría de Arousa (PDRA)

Despois de casi tres anos, a Declara-
ción de Impacto Ambiental negativa 
ven dar a razón aos argumentos técni-
cos e lexislativos que dende o primeiro 
día defendemos. A actividade mineira 
en Touro e O Pino suporía unha 
grave afectación nas augas fluviais e 
subterráneas, que viría a sumarse ó xa 
existente problema de drenaxe ácido 

de mina actual sobre o dominio públi-
co hidraúlico. 

Un proxecto que non resolve os 
graves problemas que un posible 
accidente tería, limitándose a indicar 
que ese “suceso non se producirá” sin 
resolver as medidas de actuación nese 
caso, sin garantías nin protección ao 
medio natural nin humano. En todo o 
proxecto non se contemplan as graví-
simas afectacións ás persoas, ós seus 
medios de vida, á sua saúde, algo que 
parece non terse en conta por ningun-

MINA DE TOURO: 
O TRIUNFO DA 
SOCIEDADE   

A unidade é a nosa 
forza

A unión entre terra e 
mar foi fundamental

     O 28 de xaneiro a 
Consellería de Medio Ambiente 
emitiu un informe desfavorable 
relativo á Declaración de 
Impacto Ambiental do proxecto 
da mina de Touro-O Pino. Os 
argumentos contra o proxecto 
e a actitude da sociedade civil 
resultaron ser insuperables.
Sen embargo, o proceso 
pódese volver repetir porque 
a concesión de explotación 
está vixente ata 2068 e, de 
presentarse un novo proxecto, 
estaría abeirado pola nova 
lexislación máis feble. E 
aínda están pendentes 
denuncias ante a Xustiza, 
xa que a mina leva máis de 
30 anos sen autorización de 
vertido e contaminando os 
afluentes do Ulla. Por iso, os 
afectados seguen reclamando 
a recuperación dos terreos e 
das canles de auga da antiga 
mina. Dúas das asociacións 
máis representativas na loita 
para evitar que o proxecto 
fora adiante, a Plataforma 
de veciños de Touro e O Pino 
e a Plataforma en Defensa 
da Ría de Arousa, expoñen 
nas seguintes liñas as súas 
reflexións ao respecto. 



ha lei, sendo meros efectos 
colaterais que non merecen 
ser tidos en conta.

Non é aceptable que sexa 
así, dentro do medio as per-
soas debemos ter un papel 
decisorio prioritario sobre os 
nosos medios de vida, esta-
mos convencidos de que sen 
a gran mobilización de toda 
a sociedade galega non se 
terían analizado as súas 
gravísimas repercusións, e 
hoxe posiblemente teriamos 
unha mina á porta. 

A interpretación das leis 
corre sempre a favor das 
grandes empresas, sin em-
bargo laiámonos do aban-
dono do rural, presumimos 
das nosas augas, do agro e 
dos nosos produtos do mar 
e do agro, pero iso non ten 
unha contrapartida á hora 
de analizar estas actividades 
que nos propoñen ir en con-
tra do que deberiamos pro-
texer, preservar e priorizar. 

Non se pode estar en 
misa e repicando, se non 
se quere que morra o rural, 
que o agro e o mar teñan 
futuro, merecen ser tidos en 
conta e priorizados como 
sectores estratéxicos. A DIA 
negativa da mina vén a 
demostrar a importancia da 
mobilización social fronte 
ás ameazas ao entorno 
por quen pretende expoliar 
os recursos de todos en 
beneficio propio. Neste 
caso, a unión entre o mar e 
a terra foi fundamental para 
frear as tentativas de minar 
o noso futuro. Esta é unha 
batalla ganada a pulso e 
con argumentos técnicos, 
posiblemente non a derra-
deira, pero aí seguiremos.

Veciñas e veciños da Plata-
forma veciñal Mina Touro O 

Pino Non
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  Adaptarse ás demandas dunha 
sociedade en continua evolución, na 
que o dixital adquire cada vez máis 
relevancia. Esa é a razón de ser da 
aplicación para móbil desenvolvida 
para Mexillón de Galicia que permite 
establecer unha canle de comunica-
ción directa cos operadores adscritos 
á DOP. Unha ferramenta de gran 
versatilidade.

Comunicar pedidos, descarga 
de albarás, acceso a recibos… son 
algunhas das funcionalidades es-
pecíficas desta aplicación, segundo 
explicou Pablo Dorgambide, respon-
sable de Qualigy Solutions, na súa 
presentación ante o sector nun acto 
ao que asistiu a conselleira do Mar, 
Rosa Quintana. Tamén está adaptada 
para dar servizo a diferentes perfís de 
usuario, categorizados como orga-
nización, asociación de produtores, 
produtor, comercializador e técnico de 
control (persoal de control do Conse-
llo Regulador).

Xunto a esas capacidades, a app 
de Mexillón de Galicia ofrece outros 
apartados con funcións comúns a 

todos os perfís, como a posibilidade 
de recibir novas (cando o Consello 
Regulador as publique na súa web, 
o usuario recibirá no seu terminal un 
aviso), notificacións (aviso personali-
zado de convocatoria de reunión ou 
datos de interese enviados polo Con-
sello Regulador), ademais de informa-
ción relativa ao estado do tempo ou 
os ciclos de mareas.

A todas esas funcionalidades únese 
outra de gran relevancia, xa que esta 
aplicación ofrece a capacidade de 
coñecer en tempo real o estado das 
distintas zonas das rías ao permitir 
ao usuario acceder aos datos que o 
Intecmar incorpora á súa páxina web 
relativos á presenza de episodios que 
poidan impedir ou limitar o traballo 
dos produtores.

Francisco Alcalde, presidente do 
Consello Regulador, dixo que esta app 
permite á DOP adaptarse ás deman-
das dunha sociedade en continua 
transformación, na que as ferra-
mentas dixitais xogan un papel moi 
relevante no noso día a día. Ademais 
o seu uso contribuirá á sostibilidade 
xa que reducirá o papel e o uso de 
consumibles nas operacións realiza-
das a través desta ferramenta.

Pola súa banda, a conselleira do 
Mar, Rosa Quintana, destacou que 
esta aplicación demostra que o do 
mexillón segue a ser un sector moi 
innovador.        

A aplicación está dispoñible para 
os sistemas iOS e Android.

Unha app que 
optimiza o 
traballo dos 
operadores

Rosa Quintana, Francisco Alcalde e Pablo Dorgambide, responsable da empresa Qualigy Solutions

FOTO: Óscar Vífer
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O Consello Regulador participou por 
primeira vez como representante da 
Asociación Europea de Produtores 
de Moluscos no Consello Consultivo 
de Mercados (MAC). Esta organiza-
ción foi establecida pola Comisión 

Europea para dialogar cos secto-
res interesados sobre o mercado 
da UE de produtos da pesca e da 
acuicultura. No MAC están orga-
nizacións de dez estados membros 
que representan a toda a cadea de 
valor (sectores da pesca, acuicultu-
ra, procesadores, transformadores, 
sindicatos, distribuidores, comercia-

lizadores, consumidores..). Neste 
momento, a petición da Comisión, 
estase a traballar nos novos fondos 
FEMP, os estándares comerciais 
para a certificación da sostibilidade 
dos produtos de pesca e de acuicul-
tura, os novos acordos comerciais e 
a información ao consumidor. Como 
recolle a nova Comisaria Europea 
no seu Pacto Verde, a UE quere o 
consumo de alimentos máis sostibles 
e unha economía máis circular, para 
o que se precisa aportar información 
fiable aos consumidores e medidas 
que reforcen a loita contra a fraude 
alimentaria, entre outras.

CONSELLO CONSULTIVO DE 
ACUICULTURA
Bruxelas acolleu as reunións dos gru-
pos de traballo do Consello Consultivo 
de Acuicultura. Unha das cuestións 
estratéxicas sobre as que se está 
a traballar son as novas directrices 
para a acuicultura europea, os lixos 
mariños na acuicultura e a acuicul-
tura dentro do Pacto Verde Europeo. 
Respecto desto último, o informe que 
está elaborando o grupo focal de 
servizos ecosistémicos, dirixido polo 
Consello Regulador, destacará a con-
tribución positiva da acuicultura de 
moluscos para a sociedade e o medio 
ambiente, e requirirá o recoñecemen-
to institucional, protección e apoio 
para os nosos cultivos como activida-
de sostible de produción de alimentos 
de calidade.

O Consello Regulador da DOP 
Mexillón de Galicia fixo pública a 
convocatoria destinada a cubrir o 
posto de Secretario/a Xeral.
O persoa que resulte finalmente eli-
xida terá, entre outras atribucións, 
a de participar na planificación e 
establecemento dos obxectivos ex-
tratéxicos da DOP xunto co órgano 
de goberno, de quen dependará 
directamente.
Tamén estarán entre as súas 
funcións a organización interna e a 
dirección dos servizos do Consello 
Regulador, a execución dos acordos 
do Pleno e xestión externa, no-
meadamente a comercial da DOP, 
así como o control das actividades 
encamiñadas á consecución dos 
obxectivos establecidos.

A DOP e o sector do 
mexillón recibiu con gran 
pesar o falecemento de 
Beatriz Santórum Parada, 
fundadora do cocedoiro 
Mejillones Ría de Arousa, 
ocorrido o pasado mes de 
febreiro.
Desde a súa fábrica de 
Vilaxoán, Santórum traba-
llou con dedicación toda 
a súa vida en defensa 

do sector mexilloeiro. O 
seu exemplo perdurará 
entre todos os que tiveron 
a fortuna de coñecela e 
traballar con ela.
Igualmente dolorosa foi a 
noticia da morte de Harri 
Otero Rodríguez, da Illa 
de Arousa, ocorrida nas 
proximidades da Illa de 
Ons.
Desde estas páxinas amo-

samos todo o noso apoio 
e consideración aos seus 
familiares e amigos, e 
trasladamos en nome da 
familia o agradecemento 
aos servizos de rescate e 
aos voluntarios que dende 
o primeiro día se botaron 
ao mar e non cesaron no 
su empeño ata ter recupe-
rado o seu corpo. DEP.

O Consello Regulador suspendeu 
temporalmente a certificación en 
porto para o Mexillón de Galicia 
con destino a comercialización en 
fresco dende o 1 de febreiro.
A certificación retomarase cando 
o Mexillón de Galicia recupere as 
condicións óptimas que permitan 
garantir os requisitos da DOP.

MEXILLÓN DE GALICIA 
NO MAC

SECRETARIO XERAL 
DO CONSELLO 

PESAR POLO FALECEMENTO DE BEATRIZ 
SANTÓRUM E HARRI OTERO

SUSPENSIÓN DA 
CERTIFICACIÓN

www.mexillondegalicia.org
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  I+D  I+D

En marzo de 2017 publicabamos no 
boletín un interesante artigo de Jesús 
Gago, investigador do IEO-Vigo e 
coordinador nacional dos traballos 
sobre lixos mariños, que destacaba os 
lixos como unha das máis importantes 
ameazas para a vida no mar. Ese 
mesmo ano as ONGs intensificaban 
as súas mobilizacións para requirir 
solucións a esta problemática. En 
paralelo o concepto de Economía 
circular soaba cada vez con máis forza 
en todos os foros.

En maio do ano seguinte a ONG 
SkyGroup colocaba ante a porta do 
Parlamento europeo unha enorme 
balea feita con lixos mariños para 
concienciar aos nosos lexisladores 
sobre a degradación dos mares. En 
xuño dese mesmo ano Nacións Unidas 
dedicaba o día mundial dos océanos 
á contaminación por plásticos dos 

mares e a portada da revista National 
Geographic fíxose viral co titular “Un 
mar de plástico” acompañado dunha 
imaxe do que parecía un iceberg 
no que a súa meirande parte estaba 
baixo as augas desvelándose como 
unha bolsa de plástico. Pola súa 
parte, as institucións entendían que 
o gran problema dos lixos mariños 
era resultado do mal uso que se fai 
dos materiais plásticos, o irracional 
dos envases e produtos dun só uso 
e os volumes inxentes de residuos 
plásticos que non se reciclan. Por 
elo, a UE anunciaba xa en 2018 a súa 
intención de prohibir os plásticos 
dun só uso, principais lixos das 
costas europeas (cubertos e botellas 
de plástico, bastóns de algodón e 
pallas...). Ademais definirían medidas 
específicas para os filtros dos cigarros 
e os aparellos de pesca abandonados.

Pola nosa parte, sendo conscientes 
de que este é un problema global 
cuxa solución parte de todos, o 
departamento de I+D+i do Consello 
Regulador elaborou en 2018 unha 
Guía de boas prácticas do cultivo de 
mexillón en Galicia para a redución 
dos lixos mariños. Coa certeza de 
que os que vivimos do mar somos 
os primeiros que temos que coidalo, 
defendelo e dar exemplo, a Guía incide 
sobre accións que debemos realizar 
para reducir o noso impacto sobre o 
medio.

Fai tres anos, no seu artigo Gago 
preguntaba: Que máis podemos facer 
desde o sector? Ademais de xestionar 
mellor os lixos a bordo, deberiamos 
avanzar no uso de materiais máis 
sustentables, intensificar prácticas de 
economía circular, reciclar, reutilizar... 
Sabendo que este problema require 
un esforzo continuo de mellora, 
o Consello Regulador asociouse 
co IEO para dar un novo pulo na 
procura das mellores prácticas. 
Con este obxectivo nace o proxecto 
Acuicultura Sostible e Economía 
Circular (ACUIECO) que, liderado polo 
Consello Regulador do Mexillón de 
Galicia, conta coa participación como 
socio do IEO e a colaboración da 
Fundación Biodiversidad, do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico, a través do Programa 
pleamar, cofinanciado polo FEMP.
O noso obxectivo principal é avanzar 
cara unha acuicultura máis sostible 
no ámbito do espazo mariño das rías 
galegas, procurando unha mellor 
xestión dos materiais utilizados no 
cultivo. Para elo entre outras accións 
realizaremos un diagnóstico do 
proceso produtivo do mexillón para 
establecer os puntos de perda de 
materiais e as necesidades para que o 
proceso sexa máis sostible no marco 
dun sistema de economía circular. 
Definiremos as necesidades detectadas 
e probaremos as posibles medidas 
correctoras e de cambio necesarias 
para reducir as perdas, afondando e 
actualizando nas mellores prácticas.

ACUIECO, ACUICULTURA SOSTIBLE E 
ECONOMÍA CIRCULAR

www.mexillondegalicia.org
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PROMOCIÓN

A Escola de Hostalería Carlos 
Oroza de Pontevedra organizou 
un bufé elaborado con produ-
tos con DOP e IXP, é dicir, de 
calidade diferenciada. E alí estivo 
Mexillón de Galicia.

A iniciativa forma parte do 
programa lectivo do centro, 
por iso os alumnos tiveron que 
documentarse sobre Mexillón 

de Galicia para coñecer as características do mellor 
mexillón de mundo e conseguir os mellores resultados 
ao cociñalo.

O interese que desperta Mexillón de Galicia levou á 
nosa compañeira Gabriela André, responsable de 
Promoción e Marketing da DOP, ao Colexio Maristas 
de Vigo. Alí explicoulles aos alumnos de 5º curso que o 
selo da DOP distingue ao mellor mexillón do mundo e 
garante a súa orixe cento por cento galega. Tamén lles 
falou sobre os extraordinarios valores nutritivos de Mexi-
llón de Galicia, un alimento ideal para calquera idade.

BUFÉ NO CARLOS OROZA

NO COLEXIO MARISTAS

O Salón Internacional de Turismo 
Gastronómico “Xantar” celebrado 
en Ourense contou coa participa-
ción de Mexillón de Galicia, que 
protagonizou unha degustación no 
marco da denominada “Aula mar”, 
a sección dedicada aos produtos do 
mar de Galicia. 

A degustación, denominada 
“Mexillón de Galicia: namórate dun 
galego”, constou de “Ensalada de 
Mexillón de Galicia con Grelos de 
Galicia” e “Canelón de Tenreira Ga-
lega rechea de Mexillón de Galicia e 
San Simón da Costa”. Como postre 
houbo “Orellas de entroido de Licor 
Café de Galicia”. A autoría das re-
ceitas foi de José Manuel Mallón.

O elemento diferenciador desta 
xornada radicou no feito de que 

o mexillón e os demais produtos 
empregados como ingredientes na 
elaboración das distintas presenta-
cións gozan da garantía de máxima 
calidade e orixe ao estaren ampara-
dos polas distintas Indicacións Xeo-
gráficas de Calidade (DOPs e IXPs). 

As explicacións de Mallón 
durante o proceso de preparación 
complementáronse coas achegas 
de Gabriela André, responsable de 
Promoción e Marketing da DOP, que 
explicou aos asistentes as cualidades 
que fan de Mexillón de Galicia un 
alimento extraordinario, tanto polo 
seu riquísimo sabor como polos seus 
sobresaíntes valores nutricionais. 

Esta degustación realizouse coa 
colaboración da Consellería do Mar.

MEXILLÓN DE GALICIA NO 
SALÓN DE TURISMO “XANTAR” 

“Marzo sen fronteiras” é un proxecto do instituto Miguel 
Ángel González de Carril que se vén desenvolvendo dende o 
curso 2014-2015 e que pretende fomentar a participación 
na actividade física e o deporte das persoas con discapaci-
dade, favorecendo a súa inclusión social. Acaba de recibir 
un premio polas súas Boas Prácticas de Educación Inclusiva 
outorgados pola Consellería de Educación.
Neste contexto, este ano o instituto organizou unha activi-
dade baseada nas Olimpiadas na que participaron alumnos 
de distintos centros. Ademais do deporte, a xornada incluíu 
unha exposición de produtos saudables, entre os que estaba 
Mexillón de Galicia, quen trasladou os seus parabéns a este 
centro educativo polo seu traballo. 

Marzo sen fronteiras
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A nova entrega desta sección ten 
como protagonista a Iria Espino-
sa, cociñeira e copropietaria do 
restaurante “Árbore da Veira” da 
Coruña, establecemento que conta 
cunha estrela da guía Michelín. A 
proposta que elaborou é “Mexillón 
de Galicia con ourizos, bígaros, 
pementos de Herbón e crema de 
pemento”.
“A cociña de Mexillón de Galicia” 
ten a vocación de establecer unha 

vía de colaboración entre Mexillón 
de Galicia e cociñeiros galegos de 
acreditada solvencia dentro e fóra 
das nosas fronteiras, capaces de 
elevar a niveis descoñecidos a un 
alimento extraordinario. Por iso 
nesta sección a palabra excelencia 
adquire todo o seu sentido, o 
propio dun alimento que é único 
e a duns profesionais que situaron 
a cociña de Galicia entre as máis 
importantes de España. 

MEXILLÓN DE GALICIA CON OURIZOS, 
BÍGAROS, PEMENTOS DE HERBÓN E 
CREMA DE PEMENTO
POR IRIA ESPINOSA

OS BÍGAROS

PARA O ESCABECHE

PARA O MEXILLÓNS

EMPRATADO

PARA A SOPA DE PEMENTOS 
DE HERBÓN

PARA OS CAVIARES DE ESCABE-
CHE E PEMENTOS DE HERBÓN

CREMA DE PEMENTO

Cocémolos con auga fervendo e abundante sal. Unha vez a auga ferva bo-
támolos e sacámolos cando volva ferver. Sacamos da cuncha e reservamos.

-90 g de aceite de xirasol
-30 g de aceite de allo
- 1 dente de allo
- 1 rama de tomiño
- 1 rama de romeu
- 30 g de vinagre de viño branco

- 20 g de pemento vermello
- 1 folla de laurel

Poñemos todo a infusionar, a lume 
baixo. Unha vez estea, coamos e 
reservamos.

Montamos o prato cos mexillóns, ourizos e bígaros, os caviares e a crema de pemento no centro.
Terminamos cunhas follas de escarola e unhas flores.

Fritimos os pementos e tirá-
moslles as pebidas e o rabiño. 
Triturámolos cun pouco de 
auga, coamos e reservamos.

Para cada 250 g de líquido, 2 g de 
agar agar.
Fervémolo e ímolo goteando so-
bre aceite de xirasol moi frío para 
que se vaia formando o caviar.

Refogamos 3 dentes de allo con 2 chourizos ata que estean 
dourados.
Retirámolos e nese aceite engadimos un tomate relado e 
unha cullerada pequena de pemento.
Deixamos que sofría uns intres e engadimos 1,5 l de caldo 
de polo.
Cocemos durante 20 minutos. Trituramos con batedora e 
coamos ata formar unha crema. Reservamos.

Abrimos ao vapor o Mexillón de Galicia, sacámolos das cunchas e 
reservamos.
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