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A pandemia orixinada pola Co-
vid-19 levou á sociedade no seu 
conxunto a unha realidade descoñe-
cida. Voces autorizadas xa levaban 
tempo alertando sobre escenarios 
moi parecidos aos que estamos a 
vivir desde o pasado mes de marzo, 
cando os efectos do coronavirus se 
fixeron evidentes en todo o mundo. 
Foi e, segue sendo, unha proba en 
toda regra para a Humanidade. E da 
máxima esixencia. O seu dramático 
custo en vidas humanas e as graves 
consecuencias económicas que xa 
orixinou non deixan dúbidas acerca 
da súa dimensión.
Desde entón, fomos encadeando 
sucesivas fases cara á denominada 
“nova normalidade” que, en moitos 
casos, pouco ou nada se parece á 
vida que gozabamos antes de que 
este virus aparecese entre nós. Pero, 
aínda nunhas circunstancias así, 
demostramos con claridade a nosa 
capacidade como sociedade para 
afrontar os retos máis difíciles. Esa 
determinación algunhas persoas 
levárona ata as súas últimas conse-
cuencias, como os homes e mulleres 
que integran os denominados secto-
res esenciais. Desde os sanitarios ata 
os traballadores dos supermercados. 
Con todos eles teremos unha débeda 
de gratitude permanente.
Entre ese grupo de vangarda atópase 
Mexillón de Galicia, que demostrou 
a súa capacidade para estar á altura 
dun reto semellante. A súa contribu-
ción na esencial tarefa de manter a 
cadea de subministración alimentaria 
foi de gran relevancia, do mesmo 
xeito que o resto de actividades que 
integran o sector primario. Se algo 
quedou claro no imaxinario colec-
tivo durante todos estes meses é a 
importancia fundamental que adquire 
contar cun sector primario cun mús-
culo capaz de garantir a viabilidade 

dos operadores dos seguintes elos 
da cadea de subministro, fortalece-
los, reforzar a súa independencia de 
terceiros e satisfacer as necesidades 
dos consumidores e, en último termo, 
a súa subsistencia. E ese papel esen-
cial, xa demostrado noutras ocasións 
e que as circunstancias actuais non fi-
xeron máis que potenciar, esixe contar 
co respaldo das institucións para que 
siga sendo así.

Por iso chama a atención o papel 
desempeñado pola Consellería do 
Mar no enfrontamento xurdido polas 
movilizacións dos percebeiros a conta 
da recolección da mexilla. A súa falta 
de liderado levou a unha situación 
que, en lugar de fortalecer, debilita ao 
sector do mar, que ve como dúas das 
súas actividades máis representativas 
entran en conflito.
Mexillón de Galicia defende que uns 
e outros poidan vivir dignamente do 
seu traballo, pero subliña o carácter 
estratéxico que ten a mexilla para o 
mantemento da súa cadea produtiva. 
E lembra que acceder a ese recurso é 
un dereito histórico que está garanti-
do pola Lei e non prexudica ao medio 
nin a outras actividades. Por tanto, 
non se entende que non se faga 
cumprir a Lei e se adopten solucións 
de urxencia que aceptamos pero non 
compartimos porque en nada axudan 
a recobrar a anterior convivencia, 
máis ben todo o contrario.
Somos un sector estratéxico desde 
moito antes da chegada do coro-
navirus. A crise sanitaria e as súas 
derivacións fixeron máis perceptible 
esa condición que xa tiñamos. Manter 
a solidez que nos permitiu ser o que 
somos require certezas e seguridade 
para que poidamos realizar o noso 
traballo con plenas garantías. Todo o 
que non vaia nesa liña supoñería un 
grave risco para o futuro do sector.

Respecto para un 
sector estratéxico
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Unha crise como a oca-
sionada pola Covid-19 ad-
quire unha dimensión ata 
o de agora descoñecida. A 
pesar do seu carácter sa-
nitario, a súa virulencia e 
incidencia global transfor-
mou a nosa forma de vida. 
Ninguén quedou á marxe 
dos seus efectos.

É en situacións como 
as actuais cando afloran 
as fortalezas e debilidades 
de persoas, entidades ou 
colectivos. Episodios vitais 
que nos axudan a percibir 
con claridade as diferenzas 
entre o verdadeiramen-
te necesario e o simple 
accesorio. 

Comer forma parte da 
nosa rutina diaria, unha 
necesidade que satisfa-
cemos en circunstancias 
normais sen reparar que 
hai detrás do produto que 
adquirimos, como chegou 
ata nós... Unha das lec-
cións que con maior clari-
dade quedou gravada na 
memoria colectiva durante 

todos estes meses é a im-
portancia fundamental da 
cadea de subministración 
alimentaria.

Prover aos mercados 
de víveres foi considera-
do polo Goberno como 
unha tarefa esencial nun 
escenario de confinamento 
total. E foi aí onde o sector 
primario, do que forma 
parte a DOP, demostrou 
a súa enorme fortaleza e 
transcendencia.

Sempre foi así, pero 

as circunstancias excep-
cionais nas que estivemos 
durante varios meses 
reforzaron a imaxe de 
Mexillón de Galicia (e 
doutros sectores como a 
agricultura ou a gandería) 
como un alicerce funda-
mental para manter de 
forma ininterrompida a 
subministración ao longo 
da cadea de abastece-
mento e converterse nun 
actor básico para garantir 
a soberanía alimentaria.

Unha das conclusións 
por tanto que se pode 
extraer desta crise é a 
importancia que repre-
senta dispoñer dun sector 
primario autóctono robus-
to, porque fortalece aos 
operadores que integran a 
cadea de subministración, 
fomenta e reforza a súa 
independencia respecto a 
terceiros países e, ade-
mais, garante as necesida-
des dos consumidores. 

ORIXE
Poderíase concluír que 
cando falamos de “orixe” 
facémolo nun sentido 
altamente positivo ao 
conferirlle un sentido de 
garantía, de aval ante os 
consumidores de que van 
ter plenamente satisfeitas 
as súas necesidades de ali-
mento. Mexillón de Galicia 
cumpriu ese papel durante 
esta crise e seguirao cum-
prindo como fixo ao longo 
da súa historia.

Agora é a quenda 
dos órganos lexislativos e 
executivos autonómicos, 
nacionais e comunitarios 
para que tomen con-
ciencia desa realidade e 
implementen as medidas 
para trasladala á socieda-
de como beneficiaria da 
mesma.

www.mexillondegalicia.org
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Mexillón de Galicia contribuíu a 
manter o subministro na cadea de 
abastecemento

      O confinamento destes meses condicionou 
o comportamento da demanda respecto ao 
mexillón. No caso do fresco, houbo unha 
importante caída (pasouse de 4.985.600 quilos 
descargados en porto entre marzo e abril de 
2019 a 1.364.920 quilos no mesmo período 
deste ano) ao deixar de traballar a restauración 
e a canle de hostalería. Ese efecto percibiuse 
igualmente na exportación ao pechar as 
fronteiras. O criterio dos consumidores durante 

o confinamento por adquirir alimentos menos 
perecedoiros como pastas, arroces, legumes... 
ten igualmente repercusión na demanda de 
produtos de mexillón elaborados, transformados, 
conservas, conxelados. Esa tendencia ten 
reflexo nas cifras de mexillón destinado á 
transformación, que alcanzaron os 3.186.882 
quilos nos dous meses antes referenciados, 
fronte aos 883.756 quilos do mesmo intervalo de 
tempo en 2019.  

Comportamento do mercado
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As consecuencias da pandemia pola 
Covid-19 son ben coñecidas, desde o 
punto de vista humano e económico. Á 
espera de como evolucionará a situación 
nos próximos meses, quixemos saber a 
incidencia que xa tivo esta crise no sector 
do mexillón que, a pesar de manter o seu 

pulso ao ter a consideración de “actividade 
esencial”, viu como algúns dos elos que 
integran a súa cadea produtiva se viron 
afectados. O que a continuación ofrecemos 
é un retrato do ocorrido na voz dos seus 
protagonistas.

Como influíu a 
crise no pulso 
do sector?

Javier Lorenzo Viñas, socio de 
Moules de Arousa, é claro ao 
describir os efectos da crise na súa 
empresa. “As consecuencias foron 
tremendas. Estivemos enviando 
produto a Italia ata a véspera do 
peche do mercado. Logo, quince 
días de paro total. Recomenzamos 
aos poucos e estamos a enviar 
entre un 30% e un 40% do noso 
volume habitual”, explica. Francia 
é outro destino clave para eles. 
“A campaña de verán en Francia é 
moi importante para nós, é como 
o Nadal”, exemplifica Lorenzo. O 
problema xorde cando o 60% das 

depuradoras do país veciño están 
inactivas ao pechar a restauración, 
o seu principal cliente. 
Como outros actores do sector, 
Moules de Arousa apunta a un 
futuro cheo de incógnitas. “Que 
pasa se hai un rebrote?, pregún-
tase Lorenzo, quen, con todo, ten 
claro o camiño para seguir. “O 
noso obxectivo foi sempre facelo 
o mellor posible. E niso estamos, 
a pesar desta situación, que cre-
mos nos pode afectar entre dous 
anos e dous anos e medio”. 

Álvaro Otero é o responsable da empresa 
Naval Arousa, que na actualidade está a 
construír nove bateas. Outras seis máis 
que tiña previstas están nestes momentos 
paralizadas. E as razóns que explican esa 
medida non só teñen que ver coa crise 
sanitaria. “No meu caso”, asegura, “influíu 
máis o enfrontamento entre bateeiros e 
percebeiros polo tema da mexilla. Se non se pode coller 
cría para subir á batea non haberá produción para vender. 
E iso aféctame a min pero tamén ao resto da cadea, depu-
radores, conserveiros, transportistas… Esta situación non 
é boa. Da Covid pódese saír cunha vacina, pero se non hai 
cría na batea, o ano que vén non hai produción”.

Máis optimista móstrase 
Luis Sineiro, responsable de 
produción da empresa Mares 
de Galicia. Apela á súa experiencia para referendar ese 
sentimento. “Creo que as cousas se van a canalizar en 
sentido positivo. Noutros momentos difíciles que tivemos, 
o mexillón non se viu afectado. É un produto asequible 
que se vendeu e vaise a vender sempre. Ademais, é un 
alimento riquísimo cunhas propiedades nutritivas extraor-
dinarias e que o podes preparar de múltiples maneiras. 
Permíteche ter un bo prato na mesa por un prezo asumi-
ble”. A crise tampouco afectou de maneira significativa á 
súa empresa, que abastece de produto fundamentalmente 
a grandes cadeas de supermercados, outro dos servizos 
considerados esenciais durante estes meses.Javier Lorenzo, 

exportador de 
mexillón Álvaro Otero, 

construtor de bateas

Luis Sineiro 
Montes, 
depurador Intranquilidade. Esa é a primeira palabra que 

menciona este veterano produtor de Muros 
cando se lle pregunta como viviu os primeiros 
días do estado de alarma. “Intranquilidade 
porque non sabes que vai pasar e tamén estás 
en tensión ante situacións novas”, explica Lago, 
a quen o coronavirus non condicionou o seu 
traballo. Nin desde o punto de vista sanitario, 

non afectou nin a el nin aos seus traballadores, nin desde o laboral. “Aquí 
temos unha colleita pequena e en xaneiro acabamos o mexillón”, sinala 
este bateeiro que ve o futuro con incerteza. “Ninguén sabe o que vai 
pasar nos próximos meses. Neste momento non hai exportación. Hai que 
ter a esperanza de que abran os mercados para que o mexillón poida saír 
e non empece o nerviosismo”.

José Ramón Lago Lado, 
produtor de mexillón

Fotos: Óscar Vífer
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A nova realidade 
derivada da aparición 
da Covid-19 tamén 
se deixou sentir 
en Frigoamegrove. 
“Coincidiu nunha 
época de baixa acti-
vidade, pero afectounos 
porque tivemos que parar 
totalmente para adap-
tarnos aos protocolos de 
seguridade. Logo, cando 
quixemos poñernos en 
marcha, atopámonos 
con falta de produto”, 
explica Leopoldo Besada, 
responsable comercial. 
A pesar das dificultades 

actuais, prefire ver o 
futuro con esperanza. 
“Somos optimistas e cre-
mos que a situación irá 
mellorando, do mesmo 
xeito que a demanda dos 
nosos produtos, que nas 
grandes superficies se 
mantivo pero na canle 
Horeca pasou de cen a 
cero”.

Igualmente negativa foi a inciden-
cia desta pandemia nas empresas 
que dirixe Juan José Fajardo (JJ 
Chicolino). “Está sendo moi duro, 
quedamos case sen pedidos tanto 
a nivel nacional como internacional 
o que tivo un impacto moi negativo 
no proceso de produción. Esta si-
tuación case paralizou a actividade 
comercial e os proxectos de I+D+I 
que constitúen o alicerce funda-
mental da empresa”, asegura.
Ningunha das divisións da súa 
compañía se salvou da parada xeral 
de actividade. Chicolino ilústrao con 
dous exemplos: “a produción de 
envases de madeira para molus-
cos caeu un 90% e a fabricación 
de kayaks, produto que depende 
do turismo, quedou totalmente 
paralizada”. Esta realidade obrigou 
a recorrer a Ertes parciais.
Considera que para fomentar o 
crecemento económico hai que 
apoiar a todas as empresas, sobre 

todos aos autónomos, ás peque-
nas e ás medianas. “Apoiando ás 
nosas empresas apoiamos aos 
nosos traballadores. Hai que crear 
emprego e non destruílo. E, entre 
outras medidas, hai que fomentar o 
consumo de produtos de proximi-
dade e traballar de xeito decidido 
na defensa dos sectores primarios, 
pois sen eles non é posible a reacti-
vación da economía local”.
Sobre o futuro, considera que de-
penderá da evolución da pandemia. 
“Se hai un rebrote antes de que 
teñamos unha vacina, a crise será 
terrible”. 

No caso deste construtor de barcos, que é 
ademais presidente de Agalcari (Asociación 
Galega de Carpintería de Ribeira), o principal 
reto ao que se enfrontou foi o de conseguir 
equipos de protección, absolutamente im-
prescindibles nunha actividade como a súa. 
“Agora é máis fácil, pero ao principio houbo 
dificultades”, lembra Ramón Collazo. Tamén 
debeu adaptar o funcionamento do seu esta-
leiro ás novas normas de seguridade.
A pesar de recoñecer que teñen moito 
traballo, Collazo mostra as súas dúbidas 
ante unha situación de incerteza. “Aínda que 
nós teñamos traballo, dependemos de que 
outros tamén o teñan. Se os nosos clientes 
non traballan, que vai pasar…”

A industria 
conserveira 
tamén está ex-
pectante ante a 
evolución desta 
pandemia. “Ata 
que non haxa 
unha vacina 
haberá preocupación”, sinala Iván Alonso-Jáudenes, di-
rector xeral de Conservas Antonio Alonso. Mentres tan-
to, a actividade desta conserveira non parou. “Desde o 
primeiro momento adoptamos as medidas de seguridade 
seguindo as indicacións do Goberno. E reforzámolas con 
outras propias. Tivemos que adaptarnos, pero o resulta-
do é que non houbo que facer ningún Erte nin lamentar 
contaxios no noso persoal. Tampouco tivemos problemas 
de subministración podendo traballar con normalidade a 
pesar das circunstancias”, explica Alonso.
Estes meses xa marcaron as tendencias que reflicten os 
novos hábitos dos consumidores, entre eles o incremen-
to da compra online. Outra cousa é saber que vai ocorrer 
no futuro. “As perspectivas económicas non son boas e 
iso afectará. Xa veremos como”, advirte o director xeral 
desta conserveira. 

Leopoldo Besada Álvarez, 
cocedoiro 

JJ Chicolino, subministros e fabricación 
de produtos para o sector do mar e 
outros sectores

Ramón Collazo, construtor de barcos

Iván Alonso-Jáudenes,  
industria conserveira 
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En Europa existen 
uns réximes de 
calidade diferencia-
da recoñecidos que 
protexen a certos 
produtos agroali-
mentarios. Estes 
son: Denominación 
de Orixe Protexida 

(DOP) e Indicación Xeográfica Pro-
texida (IXP). 

Os produtos con estes selos, 
como o mexillón comercializado 
baixo o amparo da DOP Mexillón 
de Galicia, están vinculados a unha 
orixe xeográfica concreta, nos que a 
contorna sempre achegou unhas ca-
racterísticas únicas ao produto. Selos 
de calidade diferenciada recoñecidos 
pola Unión Europea que avalan pro-
dutos con garantía de orixe, prestixio 
e tradición, e que están protexidos 
de usurpacións e imitacións para 
aproveitarse da súa gran reputación. 
Selos que son unha garantía para os 
consumidores e que, ademais, con-
tribúen ao desenvolvemento do sec-
tor primario e á protección ambiental 

das áreas xeográficas produtoras. 
A DOP Mexillón de Galicia 

caracterízase polo seu cultivo tradi-
cional, sostible e natural nas Rías 
Galegas e significa un gran impacto 
socio-económico na súa contorna: 
sostemento do ecosistema; fomento 
da utilización de recursos xenéticos 
autóctonos; incremento potencial do 
valor engadido dos produtos; diversi-
ficación; valorización, conservación 
e perpetuación do rico patrimonio 
gastronómico e cultural, etc.

Desde a Comisión Europea 
deféndense e potencian os produtos 
DOP e IXP, pois a calidade diferen-
ciada é unha das ferramentas máis 
importantes con que contan os pro-
dutores do sector primario europeos 
para facer fronte á competencia, 
cada vez maior, dos países emer-
xentes. En termos económicos, as 
DOP e IXP agroalimentarias xeraron 
en 2018 un volume de negocio de 
1.648,56 millóns de euros, cun total 
de 195.155 operadores primarios 
vinculados e 3.455 industrias adscri-
tas, segundo datos do último informe 

do Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación.

PROTECCIÓN DO NOME
Os nomes rexistrados (DOP Mexillón 
de Galicia) están protexidos contra a 
súa utilización para aproveitarse da 
súa reputación (mesmo como ingre-
diente). Por iso, só poderán empre-
gar o nome de Mexillón de Galicia 
os produtores que aposten pola súa 
obtención e comercialización dentro 
da DOP e producindo segundo o 
plasmado no prego de condicións. 
Os demais non poderán utilizar 
dita Denominación nin evocala con 
termos como “ao estilo galego”, 
“tipo”, “producido en” ou “elabo-
rado nas rías galegas”; nin utilizar 
signos figurativos na etiquetaxe que 
reproduzan a imaxe de Galicia ou 
das rías galegas, o que constituirían 
unha evocación da DOP Mexillón de 
Galicia.

Sen dúbida, os consumidores 
recoñécenos como únicos, xa que 
achegan todo o sabor propio da 
súa zona, unha orixe, un modo de 
produción, a recollida, envasado e 
garantías sanitarias, as tradicións, os 
controis e as máximas garantías de 
calidade ao consumilos. 

Jesús González Vázquez, 
presidente de Origen España

Creada en marzo de 2008, a Asociación de Denomina-
cións de Orixe – ORIGEN ESPAÑA - nace con motivo da 
inquietude común dun grupo de produtores de produtos 

agroalimentarios por fomentar o recoñecemento do 
papel esencial das DOP e IXP españolas. ORIGEN ES-
PAÑA conta con 62 Consellos Reguladores socios, que 
suman unha representatividade de case o 80% do valor 
económico das indicacións xeográficas agroalimentarias 
españolas, o que supón uns 1.270 millóns de €.

Origen España

Esta crise sanitaria deixounos varias leccións. Unha 
delas a importancia fundamental do sector primario 
como garante da subministración de alimentos. E nese 
contexto, as DOP como Mexillón de Galicia adquiren un 
papel clave ante os consumidores dándolle a certeza 

dun produto diferente fronte á homoxeneización do mer-
cado. Igualmente, este novo escenario fixo xurdir novas 
propostas sobre o modo no que as empresas deben 
dirixirse aos consumidores. Dun e outro tema fálase nos 
artigos das páxinas 6-7. 

MEXILLÓN DE GALICIA DOP, UN 
PRODUTO ÚNICO CUNHA HISTORIA 
QUE CONTAR
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Está a producirse un gran 
cambio a nivel mundial 
no propósito empresarial 
das compañías, auspicia-
do polos novos valores da 
sociedade e polos bos re-
sultados económicos das 
empresas que o adoptan. 
Dito cambio consiste en 
plantexarse que o propó-
sito empresarial ou razón 
de ser dunha organiza-
ción debe ser mellorar a 
vida das persoas: clientes, 
consumidores, emprega-
dos, provedores, medio 
ambiente e sociedade en 
xeral, e que o beneficio 
económico é a conse-
cuencia. Un propósito, 
por certo, moi aliñado co 
das denominacións de 
orixe.

Considero que este 
cambio na forma de 
comprender o propósito 
das empresas debe de 
reflectirse na súa for-

ma de entender e facer 
márketing. Unha nova 
forma de facelo que parta 
doutros valores, onde os 
individuos non sexamos 
considerados só como 
consumidores senón 
como seres humanos. 

Isto implica que o 
márketing non só debe 
atender as necesidades 
funcionais ou emocionais 
que poidamos satisfacer 
cos nosos produtos, senón 
que debe satisfacer nece-
sidades máis humanas, 
máis da alma, que nos 
poden motivar e mobilizar 
moito máis.

Este márketing, que 
eu denomino Márke-
ting de Transformación 
Social, plantéxase como 
co noso produto e marca 
podemos colaborar para 
solucionar centos de pro-
blemas sociais e ambien-
tais como, por exemplo, 

a soidade dos anciáns, 
a obesidade infantil, a 
contaminación dos nosos 
mares, etc., problemas 
que individualmente nos 
afectan e incluso nos fan 
sufrir.

Desde o primeiro 
proxecto de Márketing 
de Transformación Social 
que realizamos para 
Anecoop, en 2011, ata o 

último que acabamos de 
facer, denominado “Com-
partindo Soidade”, para a 
Interprofesional do Ovino 
e Caprino, coa colabo-
ración dun grupo entre-
gado de pastores que se 
ofrecían para falar por 
teléfono coas persoas que 
pasaron este confinamen-
to soas. Vemos que as 
empresas e organizacións 

que realizan este tipo de 
proxectos conseguen: 
moito apoio mediático, 
unha gran fidelización 
de todos os grupos 
relacionados coa marca: 
clientes, consumidores, 
empregados, etcétera e, 
sobre todo, diferenciarse 
da competencia.

Todo proxecto que 
realizamos de Márketing 
de Transformación Social 
pasa por catro fases. Na 
primeira, analizamos o 
propósito, visión e misión 
da empresa ou orga-
nización. Na segunda, 
mediante investigación 
de mercado, pescudamos 
cales son os problemas 
ou inquietudes sociais 
e ambientais que máis 
preocupan aos consumi-
dores da nosa marca e 
eliximos o máis afín co 
noso propósito empre-
sarial, misión dos nosos 
produtos ou “problema 
aliñado”. En terceiro 
lugar, definimos e eliximos 
un grupo de persoas ou 
“grupo activador” que, 
de forma libre, queren 
colaborar coa empresa 
ou denominación de orixe 
na solución do problema 
elixido. En cuarto e último 
lugar, con ideas creativas 
deseñamos a “acción 
transformadora” que, 
entre o grupo activador 
e a marca, poñerán en 
marcha para resolver o 
problema.

Creo que agora, máis 
que nunca, chegou o 
momento de actuar deste 
xeito e dar á nosa marca 
a categoría de transfor-
madora.

 
Mateo Blay, presidente 

de AGR Food Marketing

MÁRKETING DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 
O CORAZÓN DO MÁRKETING

O MÁRKETING DEBE 
SATISFACER AS 
NECESIDADES MÁIS 
HUMANAS



Degustar Mexillón de 
Galicia resulta unha expe-
riencia moi pracenteira. O 
momento da súa inxesta é 
a culminación dun longo 
proceso que se inicia 
meses antes coa recollida 
nas rochas da semente 
do mexillón da que sairá 
o exemplar adulto. Esa 
tarefa de recolección 
lévase a cabo desde hai 
xeracións e exemplifica 
o que é unha interac-
ción respetuosa entre o 
home e a natureza, unha 
relación ligada, a súa vez, 
a un proceso biolóxico (o 
desove do mexillón) que 
fai das rías un auténti-
co criadeiro natural de 
mexilla.

Ter dereito ao acceso a 
esa semente é absoluta-
mente vital para garantir a 
estabilidade do cultivo e, 
por tanto, a propia viabi-
lidade do sector. E por iso 
tal potestade está ampa-
rada pola Lei. En concre-

to, o dereito histórico dos 
produtores de asegurar o 
aprovisionamento regular 
e estable da mexilla dos 
bancos naturais para ga-
rantir o cultivo sen que se 
altere o equilibrio ecolóxi-
co da zona costeira. 

Sen embargo, dende 
hai meses esta actividade 
estase vendo moi dificul-
tada, cando non direc-
tamente imposibilitada, 
pola acción conxunta de 
confrarías e percebeiros 
que pretenden facerse co 
control de determinadas 
zonas do litoral onde 
acoden os produtores 
para obter a cría. Nalgúns 
casos, grupos de incontro-
lados chegaron a amea-
zar aos mitilicultores que 
unicamente intentaban 
acceder ás rochas, coa 
correspondente autori-
zación administrativa da 
Consellería do Mar, para 
facer o seu traballo, como 
viñan facendo historica-

mente sen que houbera 
problemas nin conflitos. 

Mexillón de Gali-
cia considera que esta 
situación é inxustificable. 
Como tamén o é a postu-
ra mantida pola Conselle-
ría do Mar, quen coa súa 
falta de iniciativa cando 
xurdiron as primeiras 
disputas e coas propostas 
que presentou a posteriori 
como solución ás partes 
en conflito, o único que 
logrou foi agravar o pro-
blema.   

Restrinxir e conceder ás 
confrarías a exclusividade 
de zonas de semente de 
mexillón suporía o xaque 
mate para o noso sector 

e todo o que iso conleva: 
máis de 20.000 postos de 
traballo directos e indirec-
tos ligados ao mexillón, 
afectando a un conglo-
merado de empresas de 
diversas actividades que 
son o sustento económi-
co-social ao longo de toda 
a costa onde a actividade 
mexilloeira ten presenza 
relevante.

O Consello Regulador 
cre que bateeiros e per-
cebeiros poden traballar, 
como o fixeron dende hai 
anos, sen interferencias. E 
subliña que a recollida de 
mexilla se fai sen afec-
tación a outras especies. 
Pola contra, a  Consellería 
do Mar dispón de infor-
mes onde se constata que 
os problemas da poboa-
ción do percebe teñen 
que ver coa mala xestión 
da pesqueira, con especial 
relevancia na actuación 
dos furtivos.

En consecuencia, insta 
á Administración a que 
fortaleza ao sector pri-
mario como base dunha 
cadea sólida de submi-
nistro, con capacidade 
para lograr unha maior 
valorización dos produtos 
no mercado.
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Unha ameaza 
para o futuro

Esa situación xurde dunha norma administrativa, concretamente 
do Decreto 153/2019 que regula o réxime de conservación e 
explotación dos recursos marisqueiros e das algas. Nel incluíanse 
propostas como a de facilitar ás confrarías a reserva de zonas 
para a extracción de semente de mexillón, o que fixo considerar a 
algunha delas a exclusividade no acceso á mexilla. A partir de aí 
xurdiu o enfrontamento.
O citado decreto foi recorrido por distintas entidades como 
Opmega, Amegal, Amegrove, Femex e a Asociación de 
Mexilloeiros da Illa de Arousa o pasado mes de novembro. E o 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia solicitou á Consellería do 
Mar a entrega do expediente relativo ao recurso interposto polo 
sector do mexillón.

Unha norma recorrida 

RESTRINXIR O ACCESO Á MEXILLA 
CONDICIONA A VIABILIDADE DO SECTOR

FOTO: Xurxo Lobato
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Percebes e mexillóns son xoias 
da gastronomía galega. Produtos 
con tradición con características 
biolóxicas e formas de produción 
moi diferentes. Ambos conviven 
no intermareal e poden ser veciños 
compartindo algunhas pedras. Uns e 
outros son animais sésiles (viven fixos 
nun substrato) e gregarios (viven en 
grupo) que posúen unha estratexia 
reprodutiva ben diferente.

En primavera os mexillóns adultos, 
machos e femias, liberan os seus 
gametos ao mar, onde se produce a 
fecundación. Durante uns dous meses 
as larvas viven libres na auga mentres 
pasan por varias transformacións ata 
completar o seu desenvolvemento. 
Tras formar o pé procúranse un 
substrato adecuado onde fixarse. O 
mexillón pode asentarse sobre case 
calquera superficie, aínda que ten 
certa preferencia polos substratos 
filamentosos e rugosos. En Galicia, 
o réxime de correntes fai que as 
larvas queden retidas no ámbito 
das rías, e a súa fixación prodúcese 
maioritariamente nas áreas máis 
externas do litoral rochoso. O gran 
desenvolvemento do cultivo do 
mexillón en bateas favoreceu e veuse 
favorecido pola gran abundancia 
de cría. Unha parte importante do 
mexillón que engorda nas bateas 
provén das pedras, e unha parte 
importante da cría que se recolle 

no litoral provén dos 
desoves dos mexillóns 
que crecen nas cordas. A 
rápida recuperación dos 
bancos naturais de mexilla 
vese incrementada polo 
propio método de cultivo 
que garante que o mexillón 
creza e madure nas mellores 
condicións durante ano e 
medio, tempo suficiente para 
que desove varias veces 
antes da súa colleita. Estudos 
recentes que modelizan o 
comportamento das larvas 
de mexillón no noroeste da 
Península Ibérica conclúen 
que a ría de Arousa é a maior 

fornecedora de larvas aos bancos 
naturais. Ademais, como no cultivo se 
utiliza semente autóctona natural (das 
pedras e de colectores), garántese 
a conservación da diversidade 
xenética e resiliencia do stock 
parental, evitándose problemas de 
consanguinidade e preservando toda 
a capacidade adaptativa do mexillón 
galego.

Volvendo ao percebe, este curioso 
crustáceo é hermafrodita, isto é, un 
mesmo individuo ten órganos sexuais 
masculinos e femininos. Na uña 
atópanse os testículos, a bolsa seminal 
e o pene; no pedúnculo alóxase o 
aparato reprodutor feminino. Para que 
un percebe poida reproducirse necesita 
estar preto doutro percebe adulto, xa 
que a fecundación prodúcese mediante 
cópula. Por iso un percebe solitario 
nunca conseguirá ter descendencia. 
Unha vez se realiza a cópula os 
ovos fecundados permanecen un 
mes protexidos no interior da uña. 
Finalizada a incubación, os ovos 
eclosionan e as larvas son expulsadas 
á auga, onde, arrastradas polas 
correntes durante un mes sofren varias 
transformacións ata completar o seu 
desenvolvemento. No momento do 
asentamento as larvas de percebe 
son moi selectivas (a diferenza das do 
mexillón) e fíxanse maioritariamente 
sobre o pé dos percebes adultos. Así 
asegúranse de que cando alcancen a 

madurez sexual terán arredor adultos 
cos que poder copular. Esta marcada 
fixación co-específica foi aproveitada 
por investigadores portugueses para 
deseñar un enxeñoso dispositivo 
colector de larvas de percebe que imita 
a forma alongada do pé dun percebe.

A curiosa estratexia reprodutiva 
do percebe (con reprodución 
mediante cópula, incubación dos 
ovos fecundados durante un mes 
no interior da uña dos adultos, e 
intensa predisposición de fixación das 
larvas sobre os adultos) condiciona 
e dificulta a xestión desta pesqueira 
que ten que respectar un delicado 
equilibrio para non colapsar. Así, 
cando os servizos técnicos das 
confrarías e da Administración 
planifican a campaña do percebe 
han de ter presente por exemplo 
que a finais do verán unha parte 
significativa dos adultos están 
incubando os ovos, que dende finais 
de outono ata principios de inverno 
nos pés dos adultos atópanse fixados 
os percebes xuvenís, e por suposto 
que para garantir a recuperación 
dos bancos naturais os percebeiros 
deben deixar un número suficiente 
de piñas de percebes adultos para 
asegurar a súa copula e reprodución. 
De xeito que campaña tras campaña 
se toman medidas para evitar a sobre-
explotación e a extracción irregular, 
fenómenos que poden comprometer 
a sustentabilidade desta explotación. 
Medidas que nada teñen que ver coa 
limitación da extracción da mexilla, 
xa que ningún estudo certifica que as 
actividades reguladas de recollida de 
mexilla nas pedras afecten aos bancos 
de percebe. 

Percebes e mexillóns sendo tan 
distintos son ambos mariscos 
naturais, produtos tradicionais na 
cociña galega, que se enfrontan no 
litoral ao embate das ondas,aos 
efectos imprevistos do cambio 
climático, a degradación do litoral... 
Pola súa parte, bateeiros e percebeiros 
realizan actividades que levan máis 
de 70 anos demostrando a súa 
compatibilidade. É responsabilidade 
de todos que ambos sectores sigan 
convivindo dun xeito harmonioso.

Departamento de I+D da DOP

MEXILLÓN E PERCEBES, UNS VECIÑOS 
DE ROCA BEN DISTINTOS

www.mexillondegalicia.org
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Proxecto PERCEBES, Universidade de Évora
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PROMOCIÓN

A pandemia pola Covid-19 
condicionou os nosos 
hábitos máis cotiáns. As 
rutinas coas que cumpri-
mos no noso día a día 
víronse totalmente modifi-
cadas durante a fase máis 
severa do confinamento. 
Salvo excepcións, a vida 
da maioría dos cidadáns 
pasou a desenvolverse 
entre as paredes dos seus 
domicilios, convertidos en 
espazos nos que alternar 
convivencia, lecer e, en 
moitos casos, traballo.
Os efectos desa nova rea-
lidade plasmáronse tamén 
de maneira evidente á 
hora de encher a cesta da 
compra, cun claro pre-
dominio nas preferencias 
dos consumidores cara a 
produtos non perecedoiros 

como legumes, pasta 
ou conserva, fronte aos 
frescos.
Nese contexto, a DOP 
desenvolveu durante os 
meses de abril e maio 
unha campaña a través 
das redes sociais des-
tinada precisamente a 
fomentar o consumo de 
Mexillón de Galicia desde 
casa. A intención era a 
de trasladar á poboación 
a necesidade de coidar a 
saúde. E para conseguilo, 
ademais de respectar o 
confinamento, era preciso 
manter unha dieta sauda-
ble, recorrendo ás distintas 
modalidades de mexillón 
existentes no mercado 
(conserva, cocido, pas-
teurizado, conxelado…) 
que portan o noso selo de 

calidade.
As mensaxes fixeron 
fincapé no beneficio que, 
nunhas circunstancias tan 
específicas, reporta ao 
organismo un alimento 
como Mexillón de Galicia. 
Como portador de ferro, 
iodo ou cinc, axuda a ter 
unha función cognitiva 
normal. Igualmente, ao 
ser fonte de vitamina B2 
e B12, diminúe o esgota-
mento e a fatiga e contri-
búe ao normal funciona-
mento do sistema nervioso. 

É un marisco ideal por ser 
altamente proteico e cun 
baixo contido en graxas 
saturadas. En consecuen-
cia, a súa inxesta é de 
gran axuda para superar 
situacións adversas como o 
confinamento.
A campaña incluíu tamén 
a publicación de varias 
receitas moi fáciles de 
elaborar coas que descu-
brir a enorme versatilidade 
culinaria de Mexillón de 
Galicia e gozar dunha 
dieta rica e saudable.

Como gozar de Mexillón de 
Galicia durante o confinamento

O mexillón é un alimento propio das terras 
galegas capaz de ofrecer propiedades 
nutricionais beneficiosas a nivel de saúde, 
independentemente do sexo ou da idade 
do individuo. 

Cabe destacar, en primeiro lugar, a achega 
proteica do devandito molusco. Este 
nutriente resulta fundamental á hora de 
preservar unha musculatura sa, de acordo 
cunha investigación publicada na revista 
Nutrients. No devandito estudo asegúrase 
que manter unha inxesta proteica 
adecuada reduce a atrofia muscular en 
individuos de idade avanzada. Consumir 

mexillóns supón unha excelente estratexia 
dietética para cubrir as necesidades 
diarias deste nutriente.

Ademais, trátase dun tipo de moluscos 
ricos en ácidos graxos omega 3, 
característicos polo seu poder 
antiinflamatorio. A súa achega habitual 
relaciónase cunha redución do risco de 
enfermidades de tipo cardiovascular. 
Un estudo publicado na revista The 
Cochrane Database of Systematic 
Reviews asocia un consumo frecuente 
destes lípidos cunha menor incidencia de 
accidentes mortais como o infarto ou da 
aterosclerose.

Por último é necesario destacar que, 
o mexillón, como bo produto mariño, 

contén unha cantidade significativa de 
iodo na súa composición. Este mineral 
é especialmente importante na dieta 
daqueles individuos con hipotiroidismo, 
tal e como apunta o reporte dun caso 
detallado na revista Journal of Physiology 
and Biochemistry, onde se vincula o seu 
consumo cunha mellor función tiroidea.
Por todos estes motivos o mexillón 
resulta un produto ideal para introducir 
na dieta de forma habitual. Ás súas 
propiedades nutricionais hai que 
sumarlle o feito de que admite moitos 
métodos de preparación distintos, ideais 
para satisfacer os diferentes gustos 
gastronómicos.

Saúl Sánchez Arias, dietista nutricionista 
do Deportivo de A Coruña.

Un alimento ideal 
para a dieta habitual

Bibliografía:
1- Franzke B., Neubauer O., Cameron Smith D., Wagner KH., Dietary protein, muscle and physical function in the very old. Nutrients, 2018.
2- Abdelhamid AS., Brown TJ., Brainard JS., Biswas P., et al., Omega 3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. 
Cochrane Database Syst Rev, 2018.
3- Lopez Y., Franco C., Cepeda A., Vázquez B., Constant iodine intake through the diet could improve hypothyroidism treatment: a case report. J Physiol 
Biochem, 2018. 74 (1): 189-193.
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Jesús Loren-
zo Crespo 
faleceu o pa-
sado mes de 
maio. Desde 
estas liñas, 
Mexillón de 
Galicia quere 
facer patente 
o seu pesar 

e ao mesmo tempo o seu recoñe-
cemento a este empresario que foi 
capaz de situar a “Los Peperetes” nun 
lugar destacado no sector da conser-
va de alta calidade. 

Neto dos fundadores de conservas 
Malveira, desde a localidade de Carril 
fundou e dirixiu un proxecto moi com-
prometido coa orixe galega do pro-
duto que envasaba, de maneira que 
nas súas latas se especifica o lugar de 
procedencia, e no caso do mexillón, 
co selo da DOP. Igualmente apostou 
por unha permanente innovación, 
tanto nos produtos que lanzaba ao 
mercado como nos diferentes forma-
tos utilizados. Os seus tres fillos, incor-
porados desde hai tempo á empresa, 
serán os encargados de manter o seu 
legado.

Respecto ao proceso electoral para 
renovar os órganos do goberno 
do Consello Regulador da DOP, a 
Orde de convocatoria estivo para-
lizada pola suspensión de prazos 

administrativos como consecuen-
cia da crise sanitaria provocada 
pola Covid-19. Co levantamento 
do estado de alarma, esperamos 
que en breve sexa publicada no 
Diario Oficial de Galicia dando 
comezo o proceso electoral.

PESAR POLO 
FALECEMENTO DE 
JESÚS LORENZO CRESPO

PROCESO ELECTORAL

A Asemblea Xeral de ANFACO-
CECOPESCA celebrada o pasado 
29 de maio elixiu por unanimidade 
a Mané Calvo García-Benavides, 
conselleiro delegado do Grupo Calvo, 
como novo presidente da Asociación 
durante os vindeiros anos. 

Mané Calvo (Madrid, 23 de abril 
de 1968), que substituirá a Juan Ma-
nuel Cerqueira, é membro da Xunta 
Directiva de Anfaco dende 2007.

En outubro de 2011, Calvo ins-

cribiuse na Denominación de Orixe 
Protexida (DOP) Mexillón de Galicia, 
celebrándose un acto de presentación 
pública da adhesión no contexto de 
celebración da feira Conxemar, o que 
resultou un forte pulo para a consoli-
dación da DOP Mexillón de Galicia. 

Dende aquela, a súa actividade 
no Consello Regulador foi notoria; 
mesmo con accións de promoción 
tomando como base a DOP Mexillón 
de Galicia, como por exemplo a 

serie de vídeos promocionais de 
Calvo-DOP Mexillón de Galicia baixo 
o título “Persoas con Denominación 
de Orixe”, que se poden visualizar 
no enlace:https://www.youtube.
com/channel/UCK8_d5ziH9rx2kp-
4NIGmmCw.

MANÉ CALVO GARCÍA-BENAVIDES, DO 
GRUPO CALVO, NOVO PRESIDENTE DE 
ANFACO-CECOPESCA

Finalizado o proceso de selección 
de Secretario Xeral do Consello 
Regulador, a elección recaeu en 
Joaquín Garrido Pardo. A avalia-
ción final incluíu as cualificacións 
técnicas achegadas pola empresa 
especialista en recursos humanos 
EGA Consultores e o resultado da 
entrevista persoal co Tribunal.

Tralos trámites legais que 
corresponden ao Pleno, o acordo 
da súa contratación considera-
rá, entre outras atribucións, a 
de participar na planificación e 
establecemento dos obxectivos es-
tratéxicos da DOP xunto co órgano 
de goberno, de quen dependerá 
directamente.Tamén estarán entre 
as súas funcións a organización 
interna e a dirección dos departa-
mentos do Consello Regulador, a 
execución dos acordos do Pleno 

e a xestión 
externa, no-
meadamente 
a comercial da 
DOP, así como 
o control das 
actividades 
encamiñadas 
á consecución 
dos obxectivos 
establecidos.

Joaquín 
Garrido Pardo 
é licenciado en 
Economía pola Universidade de 
Santiago de Compostela e Master 
en Banca e Finanzas pola Escuela 
de Finanzas Aplicadas (Grupo 
Analistas Financieros Internaciona-
les) de Madrid, e conta con ampla 
experiencia internacional e de xes-
tión de equipos multidisciplinares.

ELIXIDO O SECRETARIO XERAL DO 
CONSELLO REGULADOR




