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Hai algún tempo lembrabamos 
nestas mesmas páxinas o enorme 
reto ao que se enfrontaron os pro-
motores do Consello Regulador da 
Denominación de Orixe Protexida 
Mexillón de Galicia. Aqueles autén-
ticos pioneiros decidiron embarcar-
se nun proxecto ambicioso de longo 
alcance, cuxa principal finalidade 
era a de “fomentar a calidade do 
mexillón, tanto nas actividades 
de cultivo como na elaboración, 
a transformación e a distribución 
para poder ofrecerlle ao consumi-
dor un produto acorde coas súas 
expectativas e esixencias”.

En última instancia, o que se bus-
caba era converter un produto moi 
coñecido pola súa habitual presen-
za na nosa dieta nunha marca de 
calidade capaz de facerse un oco 

no escalafón reservado á excelen-
cia. Ese esixente percorrido está 
a dar os seus froitos. Mexillón de 
Galicia é un selo recoñecido polo 
consumidor que sabe que a nosa 
etiqueta lle garante un produto 
cento por cento galego e dunha 
calidade superior.

Ese crédito gáñase día a día. No 
noso caso a través duns sistemas 
de control escrupulosos que están 
vixentes ao longo de todo o proceso 
produtivo (recolección da semente, 
incorporación á batea, descarga 
en porto), na fase posterior que se 

leva a cabo nos centros de depura-
ción ou transformación, así como 
nos puntos de venda. Nada queda 
á marxe desa supervisión, que se 
converteu nunha actividade esencial 
de entre todas as que realiza a DOP 
porque outorga unha cualidade 
dunha importancia incalculable 
ante os consumidores: a fiabilidade. 
É dicir, seguridade e credibilidade.
Ao anterior hai que engadir outros 
atributos, quizá máis intanxibles, 
pero igualmente relevantes para 
axudar a entender a magnitude 
deste proxecto. Porque Mexillón 
de Galicia representa tamén unha 
filosofía de vida traspasada de pais 
a fillos a través de xeracións, unha 
forma de facer ben as cousas e de 
escrupuloso respecto pola contorna 
na que se desenvolve a actividade 
produtiva.

Todo ese capital no seu conxunto 
está a ser percibido por un número 
crecente de empresas e marcas, 
que ano tras ano e de forma cons-
tante deciden que os seus produtos 
porten o selo de Mexillón de Galicia. 
A solidez alcanzada ao longo de 
todos estes anos ponnos en pers-
pectiva acerca da enorme magni-

tude deste logro colectivo. Pero ao 
mesmo tempo debe constituír unha 
motivación engadida para seguir 
facendo a nosa marca cada vez 
máis grande. Para facer cada vez 
máis relevante unha etiqueta que 
simboliza o valor do que é único.

O valor de ser fiable
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ESE CRÉDITO GÁÑASE DÍA 
A DÍA. NO NOSO CASO A 
TRAVÉS DUNS SISTEMAS DE 
CONTROL ESCRUPULOSOS 

A PERSPECTIVA INDICA 
QUE O LOGRO COLECTIVO 
ALCANZADO É ENORME



O inicio da certificación en 
porto para o mexillón en 
fresco adquire cada ano 
un protagonismo singular 
no calendario da DOP 
porque constata que Mexi-
llón de Galicia alcanzou o 
seu momento óptimo de 
consumo, a culminación 
da fértil relación que o 
home e a súa contorna 
manteñen desde fai xe-
racións, capaz de alumar 
un alimento excepcional 
cunhas calidades nutricio-
nais extraordinarias.
Este ano, foi o 10 de 
agosto a data elixida 
polo Consello Regulador 
para comezar a certificar. 
Culminaba así un proceso 
de produción totalmente 

natural, alleo a calquera 
achega externa e ligada 
a uns ciclos que resul-
tan fundamentais para 
obter o mellor mexillón 
do mundo, o Mexillón de 
Galicia, cuxo selo garante 
esa calidade superior e a 
súa orixe cento por cento 
galega.
Portar esa etiqueta é o úl-
timo eslabón dun proceso 
rigoroso de control que 
se inicia coa obtención 
da semente nas rochas 
do litoral, continúa na 
propia batea e segue no 
momento da súa descarga 
en porto. Esa supervisión 
tamén se leva a cabo nos 
centros de depuración, 
transformación así como 

nos puntos de venta. 
O Consello Regulador 
conta cos recursos hu-
manos e técnicos nece-
sarios para a prestación 
de servizos en todos os 
portos autorizados para a 
descarga de mexillón. En 
total, cubrimos 18 portos 
de descarga repartidos por 
toda a costa galega, dos 
cales 16 están dotados 
con Unidade de Control 
e Certificación. O persoal 
encargado dos controis 
ten a función de avaliar 
a calidade de cada unha 
das partidas de mexillón 
descargado en porto, así 
como de actuar como 
xuíz independente entre 
as partes con actitude 
proactiva. É por isto que 
o Consello Regulador 
considera esta actividade 
de especial relevancia de 
entre todas as funcións 
desempeñadas porque 
proporciona fiabilidade 
ante os consumidores, 
que teñen así a certeza de 
adquirir o mexillón coas 
características distintivas 
de calidade e orixe que só 
achega a nosa marca.

Ao longo de 2019 
realizáronse un total de 
13.214 controis, dos que 
6.684 foron de calidade 
DOP. Estas cifras equivalen 
á realización dunha media 
de 36 ao día durante 
todo o ano, dos cales 18 
corresponden a controis 
nos que se verifica o cum-
primento dos requisitos da 
DOP. 
Este sistema de supervi-
sión basea a súa solvencia 
en que todas as opera-
cións entre produtores e 
comercializadores son ve-
rificadas con rigorosidade 
de forma que cada partida 
de mexillón descargada é 
sometida a un control de 
calidade. Xunto aos seus 
propios medios, o Conse-
llo conta cos servizos de 
Bureau Veritas, que outor-
ga ao control da DOP un 
maior grado de indepen-
dencia, imparcialidade e 
confianza no proceso de 
certificación. O pasado 
ano, Bureau Veritas rea-
lizou 119 inspeccións, 43 
en centros de depuración/
expedición e 75 en centros 
de transformación. 
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Reinicio da certificación 
en fresco

     Este ano, a DOP elaborou un vídeo que se difundiu a 
través das redes sociais no que se convidaba ao seu consumo 
aproveitando o reinicio da certificación en fresco. Ese traballo foi 
tamén un recoñecemento ás boas prácticas desenvolvidas por 
homes e mulleres ao longo de xeracións que, en conxunción coa 
natureza, fixeron de Mexillón de Galicia o que é, o alimento máis 
recoñecible da despensa mariña galega. Un bocado excepcional 
cunhas extraordinarias propiedades nutricionais que agora está 
no seu mellor momento para desfrutalo.
En tan só dúas semanas (dende o 10 de agosto, data do seu 
lanzamento, ata o día 23) logrou un alcance en Facebook de 
58.414 persoas. O total de reproduccións nese mesmo periodo 
de tempo superou as 39.000. En Instagram alcanzou as 1.000 
visualizacións. A día de hoxe o vídeo mantén a repercusión, á 
vista dunhas estatísticas que seguen medrando. 

Un vídeo con grande repercusión nas 
redes sociais 

OS RIGOROSOS CONTROIS DE MEXILLÓN 
DE GALICIA APORTAN FIABILIDADE AO 
CONSUMIDOR. EN 2019 FORON 13.214

FOTO: Óscar Vífer
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54 empresas certificadas, 117 marcas 
autorizadas para operar co selo de 
Mexillón de Galicia e 527 referencias 
de envases ou etiquetas aprobadas nas 

que aparece impreso o noso distintivo de 
calidade. Estes rexistros, contabilizados 
ata a primeira metade do mes de agosto, 
non deixan dúbida da robustez de Mexillón 

de Galicia. A ese sumario de cifras hai que 
engadir ademais o apartado das bateas 
certificadas, que alcanzan a cifra de 2.105. 
E é que se por algo se caracterizou a 
traxectoria da DOP nos últimos anos 
é polas súas permanentes taxas de 
crecemento. Son varias as razóns que 
fixeron da nosa marca de calidade 

Mexillón de Galicia mostra a súa robustez
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un obxecto de desexo. A principal, o 
prestixio que outorga a quen o porta. As 
empresas e marcas pretenden lograr unha 
diferenciación na súa oferta que chame a 
atención do consumidor. E nun mercado 
cunha enorme variedade de propostas, 
moitas veces pouco claras ou confusas, 
é imprescindible un reclamo sólido que 

engada verdadeiro valor, como o que 
representa o selo de Mexillón de Galicia.

Esa fortaleza susténtase nos criterios 
que rexen a propia razón de ser da DOP, 
encamiñados a garantir a orixe galega 
do produto que certifica e unha calidade 
superior, dous activos moi relevantes 

tanto para uns consumidores cada vez 
mellor informados e interesados pola súa 
alimentación como para as empresas, 
que non están dispostas a renunciar a 
tales atributos nun escenario de enorme 
competitividade.

FOTO: Xurxo  Lobato
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-Cales son as súas pri-
meiras impresións desde 
que se incorporou á DOP 
como Secretario Xeral do 
Consello Regulador?
Levo xa algo máis dun 
mes no Consello e ten 
sido un tempo intenso e 
de continua aprendizaxe. 
Chama a atención todo o 
que se conseguiu nestes 

anos e, ao mesmo tempo, 
está a ser un descubri-
mento persoal do gran-
dísimo impacto non só 
económico senón social 
que supón para Galicia a 
actividade vinculada ao 
sector do mexillón.

-Vostede desenvolveu 
unha longa carreira profe-

sional, parte dela fóra de 
España. Que lle animou a 
presentarse ao proceso de 
selección de Mexillón de 
Galicia?
Sendo moi conciso, o 
reto. É un grandísimo reto 
profesional e persoal po-
der achegar o teu gran de 
area ao desenvolvemento 
e potenciación dun sector 
que ten unha implicación 
económica tan impor-
tante e que é referencia 
indisolublemente ligada 
a Galicia. Pouco máis se 
pode pedir dende o punto 
de vista motivacional.

-Coñecía Mexillón de 
Galicia? 
Jajajajaja. Entendo 

que vai con trampa a 
pregunta!!! A resposta é 
moi fácil, si, claro que o 
coñecía. Iso non significa 
que estivera ao tanto de 
todo o que representaba 
a DOP. Nese senso, debo 
recoñecer que estou a ter 
moita axuda de todos os 
operadores do noso sec-
tor para profundizar no 
significado e repercusións 
que ten o noso selo.

-Neste tempo xa mantivo 
encontros con diferentes 
actores do sector do mexi-
llón. Que lle transmitiron?
Para coñecer as par-
ticularidades da nosa 
actividade hai que investir 
moito tempo en escoitar 
de cada operador as 
cuestións que lles afec-
tan. Algo que si me ten 
sorprendido de forma moi 
favorable é o voluntaris-
mo e a total colaboración 
que se me brindou dende 
o primeiro minuto. Todos 
son conscientes de que 
vindo de fóra do sector 
debo facer un esforzo 
extra á hora de absorber 
coñecemento e ese esfor-
zo véxoo recompensado 
pola dedicación que todos 
eles me viñeron pres-
tando. Sen excepcións. 
Estou absolutamente 
agradecido por esa axuda 
desinteresada que estou 
a recibir.

-E coa Administración tivo 
algún contacto? 
Si, claro. É certo que se 
produciron diversos fac-
tores que non facilitaron 
ese contacto oficial. A 
miña chegada ao Conse-
llo coincidiu coa situación 
causada pola Covid, pero 

“Temos que conseguir que Mexillón 
de Galicia sexa valorado na súa 
xusta medida polo consumidor”

JOAQUÍN GARRIDO, SECRETARIO XERAL DO CONSELLO REGULADOR

JOAQUÍN GARRIDO ACABA DE INCORPORARSE Á 
DOP MEXILLÓN DE GALICIA COMO SECRETARIO 
XERAL DO CONSELLO REGULADOR. TRAS 
UNHAS SEMANAS DE INTENSO TRABALLO E 
DE CONTACTOS COS DISTINTOS ACTORES DO 
SECTOR, AVANZA NA SEGUINTE ENTREVISTA OS 
OBXECTIVOS QUE DEBE AFRONTAR A DOP NESTA 
NOVA ETAPA.



tamén hai que sumar as 
eleccións ao Parlamento 
galego, os meses de verán 
que sempre son máis 
lentos en termos adminis-
trativos e mesmo o propio 
proceso electoral do Con-
sello. Pero desde o punto 
de vista operativo estamos 
en contacto directo coa 
Consellería e actuando de 
forma coordinada en todo 
aquilo que así o require.

-Que obxectivos se mar-
cou para o medio prazo?
Aquí a resposta é sinxela, 
que non fácil. Valoriza-
ción. Debemos enfocar-
nos a conseguir que o 
noso produto, amparado 
pola DOP, sexa valorado 
na súa xusta medida 
por aquel que ao final 
manda: o consumidor. As 
garantías e atributos que 
representa o selo da DOP 
temos que ser capaces de 
trasladalas ao consumidor 
dun xeito máis intenso e 
claro.

-Hai algunha priorida-
de cara á que dirixir os 
esforzos de maneira 
inmediata?
Agora estamos inmersos 
no proceso electoral do 
Consello e iso xa supón 
un esforzo importante. 
As eleccións son unha 
prioridade absoluta xa que 
mobiliza a toda a masa 
social asociada ao noso 
sector. Ademais, tendo 
chegado ao Consello hai 
nada, é outra gran forma 
de aprender.

-Mexillón de Galicia dife-
renza ao alimento máis 
recoñecible da nosa des-
pensa mariña garantindo 

unha calidade superior e 
unha orixe galega. E man-
tén un crecemento cons-
tante nos seus rexistros de 
marcas e empresas. Como 
incrementar aínda máis o 
valor do noso selo? 
O selo da DOP identifica 
un produto con altísimos 
valores alimentarios, so-
ciais e medioambientais, 
e conta co referendo e ga-
rantía europeos; o reto é 
trasladar estes valores ós 
consumidores. Ademais, 
sabendo do respecto 
polo medio ambiente que 
impera no cultivo do mexi-
llón amparado pola DOP, 
pretendemos incorporar 
unha certificación adi-
cional: estamos a piques 

de concluír o proceso de 
avaliación de MSC para o 
mexillón das bateas certifi-
cadas do Consello. É algo 
cada vez máis demanda-
do pola sociedade, que se 
preocupa polo impacto e 
sostibilidade dos produtos 
que chegan á súa mesa.
Seguro que constituirá 
un factor importante na 
decisión de compra do 
consumidor, cada vez 
mellor informado, e por 
tanto signifique un gran 
pulo ao bo facer que vén 
desenvolvendo o Consello.

-Igualmente, o noso selo 
simboliza valores ligados á 

cultura de Galicia, ás súas 
xentes, á súa economía, 
pero tamén outros como 
o coidado do medio 
ambiente e a sostibilidade 
dos ecosistemas nos que 
se cría Mexillón de Galicia. 
Non son poucos activos…
Isto vai na liña do falado. 
A DOP Mexillón de Gali-
cia protexe un alimento 
que ademais de todas as 
súas propiedades nutricio-
nais ten unha cualidade 
que o fai moi especial: 
a súa “naturalidade”. 
Aliméntase de forma 
natural, crece de forma 
natural e o que facemos 
é cultivalo e colleitalo 
para que o consumidor 
final poida desfrutar del. 
Que pode haber mellor 
que ese produto 100% 
natural?

-Está entre os obxectivos 
posicionarse nos merca-

dos internacionais como 
marca de calidade?
Mexillón de Galicia é a 
única, e quero subliñar 
este punto, DOP de 
produtos do mar en 
España, sendo o noso 
país o maior produtor de 
mexillón de toda Europa 
e sempre con un listón en 
termos de calidade non 
igualable por outros pro-
dutos asimilables. Neste 
senso, na actualidade o 
consumidor internacio-
nal xa pode desfrutar de 
Mexillón de Galicia no seu 
país. Pero si, é lóxico que 
busquemos o maior reco-
ñecemento tanto nacional 
como internacional. Entre 
outros, temos en marcha 
un proxecto en fase inicial 
que debe permitir facer un 
plantexamento comercial 
acorde coa importancia 
do noso sector e, sobre 
todo, do noso produto.
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“QUÉ PODE HABER 
MELLOR QUE UN 
PRODUTO 100% 
NATURAL?
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RENOVACIÓN DA DOP
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Coa publicación no Diario Oficial 
de Galicia do 14 de agosto da Orde 
da Consellería do Mar pola que se 
convocaban as eleccións ao Consello 
Regulador da DOP Mexillón de Ga-
licia, poñíase en marcha o proceso 
de renovación do órgano encargado 
de rexer os seus destinos durante os 
próximos catro anos.
Tras as correccións realizadas no 
censo de cada un dos subsectores 
(Produtor, Depurador, Transfor-
mador), a Comisión Electoral ten 
aprobado e remitido para a súa 
exposición pública os censos electo-
rais definitivos ás distintas entidades 
asociativas vinculadas ao Consello 
Regulador, así como ás Xefaturas Te-
rritoriais e Comarcais da Consellería 
do Mar e no taboleiro das oficinas 
do Consello Regulador.
A seguinte fase será a presentación 
das candidaturas para renovar o 
Pleno, que se poderán formalizar 
ata o día 5 de outubro ás 14 horas. 
Cada subsector elixirá as súas e 
estarán constituídas por membros de 
dito censo.
As candidaturas estarán formadas 
por seis persoas pertencentes ao 
subsector produtor; tres aos centros 
de depuración e outras tres a em-
presas de transformación. Se unha 

mesma persoa titular está rexistrada 
en máis dun censo só poderá ser eli-
xida por un deles. Non terá por tanto 
dobre representación no Pleno, nin 
directa nin a través de empresas 
vinculadas ou socios das mesmas. 
Os candidatos elixidos conformarán 
o Pleno, que terá un total de 12 
vogais.
No caso de se presentar unha única 
lista para un censo, os candidatos 
serán proclamados electos pola Co-
misión electoral e non será necesario 

que continúe o proceso electoral 
para ese censo. Se houbese varias 
candidaturas por censo, haberá un 
prazo ata o 5 de outubro para que 
as entidades asociativas vinculadas 
ao Consello Regulador formulen 
a solicitude de mesa electoral 
periférica no seu ámbito territorial, 
que a Comisión Electoral haberá de 
resolver xunto coa designación dos 
membros das ditas mesas: 3 titulares 
e 6 suplentes por cada mesa. En 
todo caso, respectaranse as condi-
cións de seguridade sanitaria que 
estableza a situación COVID que 
rexan no momento.
Por outra banda, se a totalidade 
das candidaturas presentadas a un 
censo chegaran a un acordo na re-
partición das vogalías e formalizaran 
a presentación do acordo por escrito 
antes da finalización da campaña 
electoral, daríase por concluído o 
proceso electoral para ese censo e 
as persoas candidatas que figuren 
no acordo serán proclamadas vogais 
do Pleno. Se finalmente a dinámica 
nos levara a votar, as votacións cele-
braríanse o sábado 14 de novembro, 
entre as 11 e as 17 horas.
Respecto ao sistema electoral, será 
de carácter proporcional directo, 
considerando todas as candidaturas 
por cada subsector sen que sexa 
necesario reunir unha porcentaxe 
mínima de votos válidos emitidos.

EN MARCHA O PROCESO ELECTORAL
DE MEXILLÓN DE GALICIA

      A Xunta Electoral, formada por persoal técnico da Consellería do Mar, é o 
órgano supremo de supervisión das eleccións e conta coa representación dos tres 
subsectores que concorren ao proceso.
Entre as súas atribucións está a de garantir a transparencia e obxectividade da 
convocatoria, vixiar o cumprimento por parte do Consello Regulador das funcións que 
ten encomendadas e prestarlle o apoio que necesite no seu exercicio, resolver, con 
carácter vinculante, as consultas que lle trasladen os órganos de goberno do Consello 
Regulador, corrixir as infraccións que se produzan, así como realizar a vixilancia das 
eleccións.
Pola súa banda, a Comisión Electoral será a encargada da xestión operativa 
do proceso. Os seus integrantes, nomeados polo Consello Regulador, son os 
responsables, entre outras cousas, de elaborar, aprobar e publicar os censos 
electorais. Tamén da recepción das candidaturas a vogais e da proclamación 
provisional dos candidatos, así como de determinar o número de mesas electorais 
e designar aos seus compoñentes. Igualmente supervisarán as votacións e 
encargaranse da transparencia e obxectividade do proceso.

Órganos de control 
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OS RETOS DO “PACTO VERDE” 

     Estamos vivindo nun momento clave da 
historia. Como recollen as comunicacións 
da Comisión Europea liderada por 
Ursula von der Leyen, se queremos 
garantirnos un futuro sostible debemos 
afrontar e dar solución ao quecemento 
global e ao cambio climático, á perda 
da biodiversidade, ao excesivo consumo 
mundial que excede as capacidades do 
planeta, á contaminación…. Europa está 
establecendo unha nova estratexia para un 
crecemento disociado do uso dos recursos 
que nos transforme nunha sociedade 
equitativa e próspera, cunha economía 
moderna, descarbonizada e eficiente no uso 
dos recursos.

O rumbo inicial a seguir está trazado no 
“Pacto Verde”, que trata de responder ao 
reto máis urxente e ineludible, o cambio 
climático. A través deste pacto, a UE 
comprométese a converterse en 2050 
no primeiro continente climaticamente 
neutro. Para elo, entre outras, adoptaranse 
medidas no sistema enerxético, no 
transporte, nas industrias... que promovan 
as enerxías limpas, a eficiencia enerxética 
e a intensificación da circularidade na 
economía. Para alcanzar esta última, o 
“Novo Plan de acción para a economía 
circular” pretende duplicar a taxa de 
utilización de material circular na próxima 
década aproveitando, por exemplo, 
o potencial das tecnoloxías dixitais. 
Mellorar a durabilidade, reutilizabilidade, 
reparabilidade dos produtos, aumentar o 
contido reciclado dos produtos e limitar o 
uso de produtos dun só uso, son algunhas 
das cuestións que se van regular nos 
próximos meses.

Para protexer e recuperar a natureza 
establécese a “Estratexia da Biodiversidade 
de aquí a 2030”, na que ademais de 
reforzar a rede de espazos protexidos, facer 
maior fincapé no cumprimento normativo e 
promover a ecoloxización das áreas urbanas 
e periurbanas, defínense retos importantes 
no ámbito da agricultura incentivando a 
transición desde prácticas intensivas cara 
a prácticas máis naturais e ecolóxicas, con 
obxectivos claros de redución no uso de 

químicos (plaguicidas, fertilizantes...). En 
canto ao ámbito marítimo, antes de 2021, a 
Comisión propoñerá un novo plan de acción 
para conservar os recursos pesqueiros e 
protexer os ecosistemas mariños. 

Dada a grande importancia do sistema 
agroalimentario definiuse unha estratexia 
específica para el, a denominada “da 
Granxa á mesa”, na que a Comisión sitúa 
aos sistemas alimentarios como parte do 
problema e sobre todo como partícipe na 
solución. O obxectivo marcado é garantir 
alimentos saudables, asequibles e sostibles 
para os europeos, loitar contra o cambio 
climático, protexer o medio ambiente 
preservando a biodiversidade e garantir 
un rendemento económico xusto na 
cadea alimentaria. Para elo unha parte do 
sistema alimentario ha de mudar cara a 
modelos sostibles e xustos, máis naturais 
e intelixentes. A actual crise da COVID 
ensínanos ademais que necesitamos un 
sistema alimentario forte e resiliente 
que poida dar resposta a situacións 
excepcionais como as vividas.

Recóllense medidas para reducir o 
desperdicio alimentario e para corrixir 
os grandes problemas que orixinan as 
actividades de agricultura e gandaría 
intensiva. Intensificaranse os esforzos 
para erradicar a sobre pesca e faise 
especial mención da loita contra a fraude 
mediante un sistema de trazabilidade 
mellorado. Promoveranse actividades de 
acuicultura sostible e produtora de servizos 
ecosistémicos, para o que se están a definir 
novas directrices estratéxicas. Tamén se 
prevé apoiar aos produtores primarios 
clarificando as normas de competencia 
para iniciativas colectivas. Para favorecer 
o consumo de alimentos máis saudables 

e sostibles, a Comisión propoñerá a 
etiquetaxe obrigatoria harmonizada das 
propiedades nutritivas dos alimentos 
e estudiará a creación dun marco de 
etiquetaxe sostible que inclúa aspectos 
nutritivos, climáticos, medioambientais e 
sociais dos produtos alimentarios. Tamén 
se prevé reforzar o marco lexislativo das 
indicacións xeográficas.
Se analizamos aos sectores do Mexillón 
de Galicia, comprobamos que partimos 

dunha situación privilexiada para afrontar 
o futuro. O noso é un cultivo natural, cunha 
pegada de carbono positiva (por cada 
kg de mexillón producido extráense uns 
100 gramos de CO2) e a nosa actividade 
favorece a biodiversidade xerando servizos 
ecosistémicos positivos. Producimos unha 
especie propia das nosas augas que fai uso 
eficiente do material nutritivo renovable 
presente no medio. As empresas que 
elaboran o mexillón están localizadas 
no territorio e conxugan tradición e 
innovación. Dispoñemos dun selo, a DOP, 
que garante ao consumidor a calidade e 
orixe. O mexillón de Galicia é un alimento 
natural cun rico perfil nutricional que o sitúa 
dentro dunha dieta saudable. Os sectores 
de Mexillón de Galicia, cunha ampla 
base social no local, son resilientes ante 
situacións de crise, como se demostrou 
tanto en momentos de crise económica 
como nestes meses de crise sanitaria. 

A tradición e a natureza marcou o noso 
rumbo e debemos procurar mantelo, 
fortalecendo todos aqueles aspectos da 
nosa idiosincrasia que nos sitúan como 
un claro exemplo de sistema alimentario 
sostible.

Departamento de I+D+i da DOP

Cara a uns novos sistemas alimentarios

NECESITAMOS UN SISTEMA 
ALIMENTARIO FORTE E 
RESILIENTE

FOTO: Xurxo  Lobato



www.mexillondegalicia.org

  I+D  I+D

Grazas ao coñecemento acumulado 
podemos procurar unha explicación 
aos fenómenos ocorridos nos 
derradeiros meses: ao mexillón 
costoulle crecer e engordar, houbo 
dúas mareas vermellas inhabituais e 
pouca cría nas pedras. Entre febreiro e 
abril desapareceu a cría do intermareal, 
o mexillón tivo pouco agarre e 
ocorreron desprendementos da cría 
nas cordas, sobre todo as de 6-12 
metros e no interior das rías.
Podemos entender que o mexillón 
crece e engorda cando hai comida. 
Unha variable que nos permite 
ter referencia indirecta da comida 
dispoñible é o índice de afloramento 
(IA). Esta medida danos idea da 
intensidade de entrada de augas 
profundas que fertilizan as rías e 
que permiten o desenvolvemento 
das microalgas. A época favorable 
de afloramento son os meses de 
primavera e verán, e como nos 
mostran os datos do IEO nestes meses 
houbo un afloramento débil e por tanto 
pouca comida nas augas. Situación 
que mudou en xullo grazas ás fortes e 
continuas nortadas.

O estudo do IA tamén nos pode 
alertar da ocorrencia de mareas 
vermellas. Cando tras un afloramento 
se prolongan os períodos de calma 

(ou se producen 
afundimentos) 
podemos pasar a unha 
situación favorable 
para as microalgas 
produtoras de 
toxinas. A ocorrencia 
destas floracións 
están fortemente 
condicionadas 
polas condicións 
meteorolóxicas e 
oceanográficas.
En febreiro de 2020 
sucedeu a marea 
vermella máis temperá 
da serie histórica que 
rematou en marzo, 

cando se rexistrou un IA positivo. 
Como certifica METEOGALICIA a 
situación meteorolóxica deste febreiro 
foi excepcional, cun inverno moi 
cálido, especialmente febreiro, no que 
se rexistraron máximos históricos. 
A outra marea vermella excepcional 
novamente estivo vinculada cunha 
situación meteorolóxica excepcional. 
A floración de primavera continuouse 
na ría de Pontevedra en maio cunha 
floración non habitual de Alexandrium 
spp. (especie que normalmente só 
produce peches en zonas protexidas 
como Baiona). Os datos meteorolóxicos 
confírmannos que tras un inverno 
cálido sufrimos unha primavera moi 
cálida, cun maio extremadamente 
cálido e de grande estabilidade. 

A sucesión dun inverno e dunha 
primavera excepcionalmente cálidos 
tamén orixinaron que as augas 
estivesen máis quentes do habitual. 
Analizando os datos do INTECMAR 
comprobamos que en febreiro e marzo 
se observaron nas augas temperaturas 
máis propias de abril-maio e en 
abril-maio houbo temperaturas máis 
típicas de xuño-xullo. Poderiamos 
dicir que case non houbo inverno e 
adiantáronse a primavera e o verán. A 
temperatura é un factor moi importante 
para o mexillón xa que regula o seu 
metabolismo por ser un animal de 
“sangue frío”.
Que pasou coa cría no intermareal 
este ano? Para acadar unha resposta 
temos que considerar os efectos 
conxuntos de varios factores: (1) 
a situación de falta de comida que 
orixinou problemas de engorde e 
crecemento no mexillón e que puido 

afectar aos desoves e as larvas; (2) 
unhas condicións meteorolóxicas 
excepcionais en inverno e primavera 
e a elevada temperatura da auga; e 
(3) varias verteduras de sustancias 
contaminantes na costa: unha primeira 
en febreiro denunciada polas ONGs 
que contabilizaron en dúas semanas 
362 aves varadas no litoral de 
Pontevedra e Coruña, e unha segunda 
en abril, que foi fotografada por un 
produtor que andaba á cría na zona de 
Basoñas.

Por último, para entender por que o 
mexillón tivo problemas de agarre, 
temos que botar man do aprendido 
nos proxectos MYTIGA e ARIOS. 
Cada mexillón emite entre 40-50 
fíos de biso que teñen unha vida útil 
dunhas 4-6 semanas. O mexillón está 
continuamente repoñendo o biso 
co conseguinte gasto enerxético. 
Numerosos factores afectan ao 
desenvolvemento e fortaleza do biso: 
temperatura, hidrodinámica, alimento 
dispoñible, ciclo reprodutor, fauna 
acompañante, etc. 

Existe un gradiente xeográfico na forza 
de agarre do mexillón que é maior 
nas bateas da boca da ría (sometidas 
a un forte hidrodinamismo), fronte 
ás do interior. Ademais a forza de 
agarre diminúe en primavera-verán e 
é menor en profundidade. Por último, 
cando o mexillón está ben alimentado 
enfróntase mellor ás condicións 
adversas e mantén a forza do biso.
Que pasou no primeiro semestre 
de 2020? O mexillón non estivo ben 
alimentado e as condicións ambientais 
non foron as máis favorables para 
o desenvolvemento do biso. Isto 
pode explicar os problemas xerais 
de debilidade no agarre, incluso 
da mexilla, que ademais puido 
verse afectada polas verteduras 
na costa. A menor tenacidade en 
profundidade e nas áreas máis 
interiores da ría explicarían os maiores 
desprendementos nesas zonas.
En resumo, non existe un factor único 
que explique os problemas detectados. 
Debemos seguir traballando para 
entender mellor o que pasa e para 
elo necesitamos ter continuidade no 
seguimento do cultivo e do medio, 
e necesitamos tamén establecer un 
seguimento dos bancos naturais de 
cría.

UNHA RESPOSTA 
CIENTÍFICA AOS 
PROBLEMAS DO 
MEXILLÓN
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A nova entrega desta sección 
ten como protagonista a Pepe 
Vieira, cociñeiro e propietario 
do restaurante “Pepe Vieira” 
de Raxó (Poio), establecemen-
to que conta cunha estrela da 
guía Michelín. A proposta que 
elaborou é “Mexillón de Galicia, 
herba luísa, sardiña”.

“A cociña de Mexillón de 
Galicia” ten a vocación de esta-
blecer unha vía de colaboración 
entre Mexillón de Galicia e 
cociñeiros galegos de acredita-
da solvencia dentro e fóra das 
nosas fronteiras, capaces de 
elevar a niveis descoñecidos a 
un alimento extraordinario. Por 
iso nesta sección a palabra ex-
celencia adquire todo o seu sen-
tido, 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, HERBA LUÍSA, 
SARDIÑA
POR PEPE VIEIRA

MERENGUE ELABORACIÓN

FINAL E PRESENTACIÓNMOLLO DE SARDIÑA

- Limpar e abrir o Mexillón de Galicia en formato fresco e 
reservar.
- Disolver albúmina en 100 g de auga e hidratar.
- Mesturar nun cazo a auga restante, vinagre, azucre, 
isomalt e quentar a 121°C.
- Mentres se quenta o caramelo, montar a albúmina a 
punto de merengue. Engadir a herba luísa, bater ata que 
arrefríe o contido do bol.
- Secar a 55°C - 12h.

- Asar a sardiña enteira no Joper.
- Confeitar 4h en aceite de xirasol a 60°C.
- Quitar a espiña e reservar carne e aceite.
- Na Thermomix triturar:

- 100 g carne de sardiña asada.
- 2 g de sal fina.
- 160 g de auga.
- 4 g Natur Emul.
- 20 g zume de limón.
- 0,8 g Xantana.
-100 g aceite confeitar sardiña.

En prato chairo duns 25 cms de diáme-
tro, colocaremos na parte baixa do lado 
esquerdo o mexillón limpo e cubriremos 
co aliño de sardiña. 
Finalmente colocar o merengue seco 
de herba luísa cortado en finas láminas 
irregulares. Terminar con po do mesmo 
merengue

15 g albúmina.
130 g auga.
10 g vinagre de mazá.
50 g azucre.
50 g isomalt.
7,5 g herba luísa.
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