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Á espera das conclusións finais que 
permitirán achegar unha informa-
ción precisa, os primeiros datos 
obtidos ao termo do proxecto Acui-
cultura Sostible e Economía Circular 
(ACUIECO) avanzan algúns dos 
pasos que haberá que dar e os há-
bitos que será preciso reforzar para 
conseguir unha práctica da acuicul-
tura máis sustentable no ámbito do 
espazo mariño das Rías Baixas.

Durante o último ano e medio, 
Mexillón de Galicia, en colaboración 
co Instituto Español de Oceano-
grafía, primeiro, e co Instituto de 
Investigacións Mariñas, despois, 
levou a cabo un intenso traballo, 
man a man tamén co sector produ-
tor e empresas suministradoras, que 
permitirá obter unha “fotografía” 
das súas fortalezas e debilidades. 
Enquisas, reunións con produtores 
e empresas subministradoras, visitas 
ás bateas, ademais de información 
proveniente doutros proxectos de 
investigación proporcionaron unha 
base de datos ampla e moi valiosa 
para configurar a estratexia que 
axude a alcanzar ese obxectivo. 

Conseguir unha acuicultura máis 
sustentable é unha carreira de 
longo percorrido que require 
determinación e perseveranza, 
trazos que xa demostrou Mexillón 
de Galicia coa edición en 2018 da 
“Guía de boas prácticas do mexillón 
en Galicia para a redución de lixos 
mariños”. A publicación foi unha 
chamada de atención á sociedade 
en xeral e aos sectores do Mexillón 
de Galicia para abandonar a actitu-
de indiferente que está a converter 
aos océanos, mares e rías en gran-
des depósitos de desperdicios. Un 
problema orixinado por todos e que 

está en mans de todos solucionar. 
ACUIECO segue esa senda, pero 
centrándose en como reducir os 
lixos mariños mediante unha mellor 
xestión dos materiais que se utilizan 
no cultivo do mexillón (cordas, 
sacos, palillos…). Aspiramos a 
dispoñer de augas limpas nas que 
levar a cabo a nosa actividade e 
iso esixe actuar con decisión para 
coñecer que residuos se producen, 
as súas características e volumes. 
Tamén implica dar exemplo cunhas 
condutas que repercutan de forma 
positiva no medio ambiente. 

A información que achegue Acuieco 
sen dúbida axudará a conseguilo. 
Pero sería un erro pensar na produ-
ción como o único sector que debe 
actuar, cando boa parte da súa 
actividade desenvólvese en conso-
nancia co que se consideran boas 
prácticas ambientais. 

O ámbito do coñecemento ten 
tamén moito que dicir, investigando 
para proporcionar novos materiais 
que se adapten ás demandas dunha 
economía circular.
E por suposto a sociedade en 
xeral. Preservar a saúde das nosas 
contornas e, por extensión, do noso 
planeta concirne a todos. A ese reto 
colectivo debemos sentirnos todos 
convocados.

Un reto que concirne 
a todos
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No noso anterior 
Boletín informativo fixemos 
unha primeira aproxima-
ción cara ás actuacións 
futuras que vai levar a 
cabo Mexillón de Galicia 
atendendo ao plan de tra-
ballo deseñado polo Pleno 
do Consello Regulador 
encamiñado a proporcio-
nar un impulso renovado 
ao noso selo, así como a 
incrementar o seu prestixio 
e notoriedade no mercado.

Un paso inicial foi a 
nosa incorporación a “A 
nova política de promoción 
da Unión Europea”. Nese 
documento recóllense os 
retos do sector agrícola da 
UE, orientados a poten-
ciar o valor engadido dos 
produtos europeos.

Esa estratexia dispón 
dunha dotación que alcan-
za os 200 millóns de euros. 
Lograr o acceso a eses 
fondos é primordial para a 
DOP porque nos permitiría 
desenvolver os plans de 
crecemento establecidos 
polo Pleno, nos que a pro-
moción da nosa marca terá 
un protagonismo central. 

A relevancia que pre-
tendemos outorgar a este 
apartado fundamental re-

quirirá unha reorientación 
do feito ata o de agora, 
dirixindo os nosos esforzos 
para captar a atención 
do consumidor final sobre 
o noso selo de calidade 
e procurando un vínculo 
directo con el, evitando as 
ineficiencias que conleva 
unha relación canalizada a 
través de terceiros actores. 

Tres apuntes axuda-
rán a entender mellor as 
razóns deste cambio.

1º- Historicamente non 
tivemos contacto directo 
co consumidor do noso 
produto. Esa relación 
levouse a cabo, salvo en 
casos puntuais, a través 
dos distribuidores que 
facilitan, ás empresas que 
locen Mexillón de Galicia, 
o acceso ao mercado. 

2º- A principal conse-
cuencia é unha dificulta-
de para transmitir unha 
mensaxe clara acerca dos 
beneficios que represen-
ta a compra do mexillón 
avalado pola nosa etiqueta 
fronte a outro que non a 
porte. 

3º- Ao carecer desa 
información crucial para 
adoptar unha decisión 
fundamentada, o consu-

midor pode inclinarse por 
materializar a súa decisión 
de compra baseándose 
unicamente no factor 
prezo e arriscándose a 
apostar por outras opcións.

PROMOCIÓN
Por iso a promoción debe 
converterse nun soporte 
fundamental nesta nova 
etapa. Porque a través 
dela seremos capaces de 
transmitir as bondades 
e garantías que ofrece 
Mexillón de Galicia fronte 
a outras alternativas do 
mercado que carecen dese 
certificado. Estaremos 
así valorizando o noso 
produto e facilitándolle 
ao noso consumidor final 
información relevante que 
lle permita exercer a súa 
decisión de compra no 
mellor contexto posible. 

Convén subliñar unha 
realidade constatada polos 
estudos de mercado: o 
consumidor está disposto a 
pagar máis por un produto 
certificado, sempre que 
coñeza os atributos que 
representa esa etiqueta. 
Nese caso, afrontará un 
esforzo económico ao en-
tender que o que adquire 
lle achega e garante un 
valor engadido respecto a 
outros. Unha singularidade 
relevante da que outros 
carecen.

Ese proceso de valori-
zación non é inmediato. 
Require un esforzo que 
ha de manterse no tempo 
para ir gañando presenza 
e notoriedade no mercado. 
A información trasladada 
ao consumidor ha de ser 
útil, veraz e tamén suxesti-
va, capaz de xerar adhe-
sións e, en consecuencia, 
contribuír ao crecemento 
da demanda de Mexillón 
de Galicia. Informar e 

concienciar adecuada-
mente permitirá fidelizar 
ao consumidor, que, deste 
xeito, pasará a converter-
se en prescritor do noso 
produto fronte a outros, o 
que nos permitirá gañar 
relevancia. 

Toda esa estratexia 
necesita un sólido soporte 
económico. Promocionar 
un produto require un 
plan de acción sostido no 
tempo para alcanzar os 
obxectivos marcados. E iso 
ten un custo importante 
porque debe sustentarse 
nunha estratexia de comu-
nicación que implica unha 
presenza constante en 
distintos medios e soportes 
informativos. 

Por iso resulta tan 
importante acceder a pro-
gramas europeos (como 
os Programas Europeos 
de Promoción das Marcas 
de Calidade), porque nos 
proporcionarán o soporte 
económico necesario para 
poñer en marcha a estra-
texia de promoción que 
nos permita crecer como 
marca de calidade. 

Outro aspecto que 
debemos ter moi en conta 
é que os fondos europeos 
(que financian entre o 
70 e o 85% da campaña 
promocional) teñen un 
efecto multiplicador xa que 
están deseñados desde o 
primeiro momento tendo 
presente o obxectivo de 
lograr unha mellor remu-
neración dos produtores 
en orixe.

www.mexillondegalicia.org
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Captar a atención do 
consumidor final

ESA ESTRATEXIA 
NECESITA UN SOPORTE 
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     “Aínda que ACUIECO 
termine, o noso interese 
polas boas prácticas no 
sector produtor para avanzar 
cara a unha acuicultura 
máis sustentable débese 
manter vivo. Debemos seguir 
promovendo e reforzando as 
boas prácticas polo interese 
xeral e polo noso interese 
como sector”. Ángeles Longa 
Portabales, responsable de 
I+D de Mexillón de Galicia, 
advertía da tarefa que aínda 

queda por facer, entre todos, 
para conseguir ese anhelo de 
augas limpas ao que debemos 
aspirar para desenvolver 
nas mellores condicións a 
actividade produtiva ligada ao 
mexillón. 
Esa chamada fíxose durante 
a xornada final de ACUIECO 
celebrada na sede do 
Consello Regulador, á que 
asistiron membros do sector, 
que, á espera da análise da 
información obtida ao longo 
de máis dun ano e medio de 

traballo, coñeceron por boca 
dos científicos que participaron 
neste proxecto algunhas das 
liñas básicas que marcarán 
o camiño cara á consecución 
desas boas prácticas.
Un roteiro que implicará 
cambios que hai que estar 
dispostos a asumir no curto e 
medio prazo. “Non podemos 
permanecer quietos, hai que 
actuar”, insistiu Longa, para 
quen as boas prácticas son un 
longo camiño. Tampouco hai 
unha única fórmula para ese 
proceso de mellora, que se 
percorrerá a través da adopción 
de cambios que é preciso 
interiorizar ata convertelos 
en habituais. “Se unha corda 
perde facilmente os palillos 
hai que cambiala; as cabichas 
non poden acabar na auga…”, 
apuntou a modo de simples 
exemplos a responsable de I+D 
da DOP. 
A pesar do que queda por 

facer, hai aspectos ligados 
á rutina de traballo dos 
produtores que van na boa 
dirección. “O sector do 
mexillón reutiliza moitos 
materiais e ese é un punto de 
partida moi bo”, valorou Saleta 
González Pimentel, responsable 
da empresa Equilátero que 
colaborou no desenvolvemento 
deste proxecto.
Pero non se lle poden pedir 
esforzos e cambios unicamente 
aos produtores. O ámbito do 
coñecemento ten tamén moito 
que dicir, desenvolvendo novos 
materiais máis amigables 
co medio ou mellorando o 
deseño da maquinaria para 
diminuir a rotura e perda 
de palillos. “Necesitamos 
solucións que permitan ser 
máis respectuosos co medio 
ambiente sen que eleven de 
forma considerable os custos 
de produción”, sinalou Ángeles 
Longa.

ACUIECO, o camiño 
das boas prácticas

FOTO: José Luiz Oubiña

Cara a unha mitilicultura circular e sustentable

O PROXECTO, LIDERADO POR 
MEXILLÓN DE GALICIA, CHEGA 
AO SEU FIN
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     ACUIECO incluíu a elaboración do 
vídeo “Bateeiras”. A pesar da súa 
relevancia no sector do mexillón, xe-
ralmente a visión da muller que vive 
do mar en Galicia vincúlase a outros 
ámbitos. Era necesario cambiar esa 
percepción. O vídeo, elaborado por 
Jaime Olmedo coa colaboración de 
Metrópolis, s. coop. galega, pon ca-
ras a algunhas das mulleres que coa 
súa dedicación e esforzo contribuíron 
de forma decisiva ao desenvolve-
mento do sector en Galicia.

      Avanzar cara a unha acuicultura 
máis sustentable no ámbito do espazo 
mariño das Rías Baixas, buscando 
unha mellor xestión dos materiais 
utilizados no cultivo do mexillón 
en Galicia. Ese foi o obxectivo do 
proxecto de Acuicultura Sustentable e 
Economía Circular (ACUIECO) liderado 
polo Consello Regulador do Mexillón 
de Galicia e iniciado en decembro de 
2019. 
Para desenvolvelo contouse coa 
colaboración da Fundación Biodiversi-
dade do Ministerio para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico, 
a través do Programa Pleamar, 
cofinanciado polo FEMP. Como socio 
científico inicialmente contamos coa 
participación do Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) pero as dificulta-
des que atravesou este organismo de 
investigación obrigáronnos a realizar 
un cambio no socio científico, que pa-
sou a ser o Instituto de Investigacións 
Mariñas do CSIC. 

Jesús Gago, un dos maiores especialis-
tas españois en lixos mariños, pertencente 
ao Instituto Español de Oceanografía, unha 
das entidades científicas colaboradoras en 
ACUIECO, significou o impacto que teñen 
os lixos mariños na fauna e na degradación 
de hábitats, uns efectos con incidencia 
directa en sectores como o turístico.

Redeseño de envases e produtos, des-
carbonización económica e incentivos ás 
empresas en verde (aquelas que apostan 
por reducir o uso do plástico) son algunhas 
medidas que apuntou para reducir eses 
lixos que en moitas ocasións acaban no 
mar.

Gago indicou que debemos esperar 
cambios lexislativos sobre a utilización de 
determinados materiais, á vez que valorou 
os beneficios do modo de produción do 

mexillón en Galicia. “Non se utilizan 
abonos nin antibióticos. Tampouco provoca 
impacto no medio. É algo que hai que 
poñer en valor fronte a outros cultivos con 
moita fama pero cun impacto enorme na 
contorna”. 

Pola súa banda, José Manuel Fernán-
dez Babarro, investigador do Instituto de 
Investigacións Mariñas, que tamén partici-
pou en ACUIECO, destacou as cualidades 
do mexillón e do seu cultivo, unha acti-
vidade que xera servizos ecosistémicos, 
propiciando a diversidade. “Os mexillóns”, 
dixo, “son enxeñeiros de ecosistemas”. 

Bateeiras 

Unha acuicultura 
máis sustentable 

Cara a unha mitilicultura circular e sustentable

Impacto dos lixos 
mariños 
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-O sector mitilicultor é un dos principais 
clientes da súa empresa, que ten ampla 
experiencia en procesos innovadores de 
reciclaxe e reutilización. Como contribuíron 
estas prácticas ao desenvolvemento deste 
sector?
JJ Chicolino leva máis de corenta anos 
apostando polo sector mexilloeiro e esfor-
zándose por innovacións que favorezan a 

calidade do produto e o traballo dos mitili-
cultores. Fomos pioneiros en fabricar cor-
das de forma industrial con palillos de dúas 
puntas (ata entón, só eran cadrados ou 
redondos). E seguimos con ese compromi-
so, como o demostra o palillo “TIBURÓN” 
que ten uns saíntes en cada lado que o que 
fan é suxeitarse perfectamente á corda 
evitando que se desprendan. Ademais, está 

feito con economía circular. Patentamos o 
Cotton Plus, a rede tubular de algodón con 
cargador incorporado, co fin de facer máis 
doado o traballo na encordadora, e fomos 
pioneiros en importar de Exipto algodón de 
alta calidade. JJ Chicolino é provedor glo-
bal do sector mitilicultor porque estamos 
preparados para ofrecer todo o necesario 
para cultivar o mellor mexillón do mundo. 
Na depuración ofrecemos maquinaria de 
alta calidade e de gran produción para o 
envasado de moluscos, para o que conta-
mos cun “partner” italiano (Luciano Cocci), 
que nos permitiu modernizar este apartado 
e, a maiores, introducimos o sistema de 
depuración en bins. Levamos con orgullo 
ser os primeiros en fabricar e introducir 
as caixas de madeira para o envasado 
de bivalvos, e o noso primeiro cliente 
foi o Consello Regulador do Mexillón de 
Galicia. Tanto no sector mitilicultor como 
no depurador somos os provedores número 
un e estamos orgullosos de estar tan preto 
de dous colectivos estratéxicos no mar de 
Galicia, e a nosa intención é continuar nesa 
posición moitos anos máis.

-A actividade do sector mexilloeiro é moi 
diversa. A marxe para seguir innovando é 
ampla. É así?
Estaremos a carón do sector mitilicultor e 
depurador en todo o que signifique innova-
ción, optimización da produción e mellora 
de produtos. Esperamos aportar pronto 
algunha novidade respecto diso. O Mundo 
está en movemento e JJ Chicolino está en 
movemento por filosofía e vocación.

-Os lixos mariños teñen cada vez máis pre-
senza nas axendas públicas e nos medios 
de comunicación. Os palillos das bateas 
son o décimo residuo atopado no Parque 
Nacional de Illas Atlánticas. As innovacións 
realizadas neste útil conseguiron reducir a 
perda destes materiais. Pódese mellorar?  
O palillo que aparece nas praias é un 
residuo, pero só con impacto visual. Nin 
contamina, nin prexudica á fauna mariña, e 
ademais é reciclable.
Dito isto, penso que para evitar a aparición 
de palillos nas praias hai que mellorar o 

“No mar hai que utilizar 
fibras naturais, os bioplásticos 
non son a solución”
SUSTENTABILIDADE, ECONOMÍA CIRCULAR, REUTILIZACIÓN, 
RECICLAXE…NINGÚN SECTOR ECONÓMICO QUEDA Á MARXE 
DAS BOAS PRÁCTICAS QUE AXUDEN Á PRESERVACIÓN DO NOSO 
PLANETA. TAMPOUCO O DO MEXILLÓN E, EN CONSECUENCIA, A 
INDUSTRIA QUE LLE SUMINISTRA O NECESARIO PARA DESENVOLVER 
A SÚA ACTIVIDADE. JJ CHICOLINO LEVA MÁIS DE CORENTA ANOS 
REALIZANDO ESTE LABOR COMPROMETIDO COA SUSTENTABILIDADE 
E A INNOVACIÓN. “O EMPREGO DE MATERIAIS DE ECONOMÍA 
CIRCULAR FORMA PARTE DO NOSO ADN”, ASEGURA O SEU MÁXIMO 
RESPONSABLE JUAN JOSÉ FAJARDO.

FOTO: Óscar Vífer

JUAN JOSÉ FAJARDO, EMPRESARIO

Cara a unha mitilicultura circular e sustentable
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mecanismo de cepillado no cesto, así como 
utilizar cordas con corcha que incorporen 
o noso palillo “TIBURÓN”. Hai quen está 
utilizando cordas con máis de 20 anos 
de vida que perderon por uso toda a súa 
corcha. Coido que xa están de sobra amor-
tizadas. Démoslle outra vida distinta á de 
producir mexillón. Pero para continuar coa 
liña de mellora de residuos, debo indicar 
que o sector ten que facer un esforzo no 
apartado de sacos usados para a venta de 
mexillón fresco. Están volvendo ao circuito 
do uso sacos que xa tiveron unha vida e 
debería evitarse. O mexillón é un produto 
natural moi san, que, no caso da DOP, está 
en proceso de certificación “MSC”. Hai que 
coidar a imaxe deste produto tan rentable 
para a nosa economía. Os sacos deberían 
reciclarse e volver á economía circular.

-O compromiso co medio ambiente é unha 
prioridade tamén para as empresas. No seu 
caso, foilles difícil adaptarse para ofrecer 
uns produtos sostibles?
Cando se fala de JJ Chicolino, clientes e 
provedores xa nos asocian cunha empresa 
comprometida coa sustentabilidade e o 
medio ambiente. Non en van, temos a ISO 
9001 de Calidade dende o 2004, e a ISO 
14001 de Medio Ambiente dende o 2005. 
Ademais contamos con enerxía renovable 
a través de placas fotovoltaicas de venta 
á rede e autoconsumo. O emprego de pro-
dutos de economía circular forma parte do 
noso ADN dende a nosa fundación, cando 
nin se empregaba esa definición para un 
modelo produtivo que hoxe é unha obriga 
para extender a vida dos produtos. Tamén 
investimos moitísimo no deporte porque é 
exemplo de superación, esforzo e paixón, 
filosofía que encadra na do grupo empre-
sarial. Apoiamos ao Rotogal Boiro Voleibol, 
ao Clube Piragüismo Rías Baixas, ao Clube 
de Remo de Cabo de Cruz, ao Clube Depor-
tivo Boiro e a outras entidades. Os clientes 
cando nos elixen, valórannos polo que 
somos e polo que aportamos á sociedade. 
E si somos un pouquiño máis caros non lles 
importa porque saben que desa diferenza 
de prezo se produce un efecto multiplicador 
de retorno en benestar social.

 -A incidencia dos lixos mariños é unha 
preocupación crecente. A súa empresa 
participou en proxectos como ML-Style 
para buscar solucións. Que dificultades 
atópanse para retornar estes materiais aos 
sistemas produtivos?
Trala participación en diversas iniciativas 
deste tipo, a valorización dos residuos 
mariños, entendendo como tales os que 
se recollen no mar, é moi dificultosa, “un 
mix” economicamente inviable. Só a través 
de campañas de mecenado ou altruísmo 
se pode rendibilizar este lixo. Se falamos 
do residuo que se produce pola descarga 
nos portos, aí si que, facendo unha boa 
selección previa a través dunha separación 
ao depositar os lixos nos colectores 
correspondentes, se pode rendibilizar 
economicamente.

Que solucións se albiscan?
A solución pasa por concienciar de que 
non se pode tirar nada pola borda; por ter 
un bo sistema de colectores e depuración 
de augas residuais e recollida selectiva 
nos pobos; e investir nos países africanos 
e asiáticos para que teñan un bo sistema 
de reciclaxe, xa que a maioría dos seus 
ríos son o foco principal de contaminación 
dos océanos. No que respecta a nós neste 
apartado, JJ Chicolino somos a empresa 
máis grande do mundo en recollida, selec-
ción e valorización de redes de pesca. Só 
nos queda dar un paso para transformar 
parte destas redes (aquelas que non 
valorizamos) a través dunha reciclaxe 
química ou mecánica. O incendio do 2009 
ralentizou a inversión que estabamos a 

punto de facer neste apartado, pero non 
renunciamos a acometer dita aposta.

 -Desde hai tempo se está a tentar 
desenvolver bioplásticos, plásticos 100% 
biodegradables, plásticos compostables. 
Que futuro teñen estes materiais para o 
seu emprego no mar?
Non coñecemos nin existe, para ser máis 
precisos, ningún bioplástico biodegra-
dable no medio mariño. Todo o que se 
publicita en ese aspecto é “ecopostureo” 
ou, como se di no idioma de Shakespeare 
“greenwashing”. É unha pena que as 
Administracións non sexan máis esixentes 
cos “ecoestafadores” que fan publicidade 
de algo a sabendas de que é falso.
Aos bioplásticos non lles atopo ningunha 
vantaxe para a mellora da sustentabilida-
de e o medio ambiente. Non son ningunha 
solución, son un problema. No medio 
mariño hai que empregar fibras naturais, 
que son 100% biodegradables. J.J. Chico-
lino utiliza fibras naturais de orixe vexetal, 
como o algodón e o Naturline®, fabricada 
con pulpa de madeira. Naturline® é unha 
marca rexistrada por nós e que ten os cer-
tificados de Biodegradabilidade “Marine” 
e “OK Compost Home”. Por resumir: si ás 
fibras naturais, non aos bioplásticos no 
medio mariño; si aos plásticos de econo-
mía circular.

NON COÑECEMOS NIN EXISTE, 
PARA SER MÁIS PRECISOS, 
NINGÚN BIOPLÁSTICO 
BIODEGRADABLE NO MEDIO 
MARIÑO

JUAN JOSÉ FAJARDO, EMPRESARIO

Cara a unha mitilicultura circular e sustentable

Rede tubular
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PROXECTO ALERTOX-NET
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O mar é un dos sinais de identidade de 
Galicia e a produción de gran variedade de 
moluscos bivalvos é a mostra da riqueza 
que agochan as súas costas. Trátase duns 
tesouros comestibles que levan os sabores 
e as sensacións máis galegas alén das 
nosas fronteiras. Pero detrás do acto de 
probar ou degustar os manxares das nosas 
rías agóchase unha maquinaria perfecta-
mente engraxada que permite garantir que 
eses produtos son aptos para o consumo.

Galicia, pola transcendencia socioeconómi-
ca deste sector, sempre tivo entre as súas 
prioridades ofrecer as máximas garantías 
neste eido e por iso conta desde hai déca-
das co Instituto Tecnolóxico para o Control 
do Medio Mariño (Intecmar), un referente 
tanto europeo como mundial no control das 
zonas de produción de moluscos bivalvos. 
Neste mundo cambiante, non obstante, 
ese afán de responder á calidade dos 
produtos do mar con seguridade e todas 
as garantías debe ser constante e Galicia 
faino adaptándose e adiantándose aos 
novos fenómenos e riscos que poden 
incidir na súa produción. 

É o que fixo coa súa participación no 
proxecto internacional Alertox-Net, 
liderado polo grupo de investigación 
Farmatox da Universidade de Santiago 

de Compostela e no que participaron 
11 entidades de cinco países (España, 
Portugal, Francia, Irlanda e Reino Unido) 
entre as que se atopa o propio Intecmar. 
Esta iniciativa, que se desenvolveu entre 
2017 e 2021, supuxo un gran paso no 
estudo das toxinas 
mariñas emerxen-
tes pois permitiu 
desenvolver novos 
procedementos 
de análise para 
garantir a entrega 
segura do produto 
aos consumidores 
e establecer indi-
cadores dos riscos 
asociados ao 
cambio climático 
para velar pola 
produción das especies, o desenvol-
vemento sustentable dos cultivos e a 
seguridade alimentaria.
Trátase dun traballo exemplar que 
beneficia ao conxunto da produción de 
moluscos bivalvos pero especialmente ao 
sector mexilloeiro, que ve condicionada 
en boa medida a súa actividade por eses 
fenómenos naturais que coñecemos po-
pularmente como mareas vermellas. De 
aí que o Consello Regulador da Denomi-
nación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón 

de Galicia participase activamente como 
socio con interese no proxecto.

O proxecto Alertox-Net veu a demostrar 
que é vital facer un seguimento constante 
do medio para coñecer os cambios que se 
van producindo nel e anticiparse aos riscos 
derivados do cambio climático, un factor 
que incide de xeito importante na aparición 
das toxinas mariñas emerxentes.
Aínda que este proxecto está a rematar, 

supón un punto e seguido na mellora do 
control das zonas de produción. Demostrou 
a importancia de aproveitar as sinerxias 
en todos os eidos, algo que seguiremos 
facendo desde o Intecmar colaborando con 
outras entidades e co propio sector para 
lograr que os nosos produtos do mar sigan 
sendo os mellores do mundo.

Covadonga Salgado, directora do Instituto 
Tecnolóxico para o Control do Medio 

Mariño (Intecmar).

Un gran paso no estudo das toxinas 
mariñas

O boletín de decembro 
de 2019 presentaba na 
súa portada unha fotogra-
fía do acto celebrado na 
sede do Consello Regula-
dor onde se fixo público 
o inicio do proceso de 
avaliación no estándar 
MSC do mexillón galego 
cultivado en bateas. Este 
laborioso proceso segue 

aberto a día de hoxe. 
Tras ano e medio de 

duro traballo, o 18 de 
maio deste ano publicouse 
na web de MSC o informe 
final e decisión elaborado 
polo organismo de avalia-
ción de conformidade. De 
acordo co mesmo, cumpri-
mos cos requirimentos do 
estándar MSC para obter 

a certificación. A decisión 
inclúe unha serie de condi-
cións que buscan reforzar 
a sustentabilidade do noso 
cultivo. Para dar resposta 
a estas condicións elabo-
ramos un plan de accións 
que deberemos abordar 
nos próximos anos, unha 
vez obtida a certificación 
definitiva. 

Pero o proceso aínda 
está aberto, xa que, e de 
acordo co estándar, tras 
a publicación do informe 

final abriuse un período de 
obxeccións. Dúas entida-
des fixeron uso de esa po-
sibilidade, unha foi Fisterra 
S.A. (compañía portugue-
sa que se dedica ao cultivo 
de mexillón en longline na 
costa de Sagres) e a outra 
é a filial española da ONG 
WWF. Agora será o xuíz 
adxudicatario o que decida 
se admite a trámite estas 
obxeccións e inicia o con-
seguinte proceso, cara a 
unha determinación final.

O proceso de certificación 
MSC segue o seu curso

FOTO: Xurxo Lobato
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Os consumidores da Unión Europea 
dispoñen dun mercado no que se 
garante a calidade e a autenticidade 
dos produtos da pesca e a acuicultura 
grazas á existencia dunha lexislación 
que regula a súa etiquetaxe. Tanto o 
Regulamento (UE) nº 1169/2011, sobre 
a información alimentaria facilitada 
ao consumidor, como o Regulamento 
(UE) nº 1379/2013, polo que se 
establece a organización común de 
mercados no sector dos produtos da 
pesca e da acuicultura, establecen 
a información obrigatoria que debe 
mostrarse nas etiquetas destes 
produtos. Sen embargo, para que sexa 
posible controlar o cumprimento dos 
devanditos regulamentos é necesario 
dispoñer das ferramentas analíticas 
adecuadas que permitan verificar a 
información presente nas etiquetas, 
dunha forma rápida, fiable e robusta. É 
relevante destacar o crecente interese 
que mostran os consumidores por 
determinados aspectos, por exemplo 
a información relativa á especie, a 
orixe xeográfica ou se se trata de 
especies salvaxes ou procedentes da 
acuicultura. 

Para iso, no proxecto SEATRACES, 
está a abordarse o desenvolvemento 
e a validación de novos métodos que 

permitan verificar estes aspectos da 
autenticidade dun produto. Entre as 
aproximacións utilizadas, destaca o 
emprego de marcadores baseados 
na análise de ADN, cuxo obxectivo é 
verificar dunha forma rápida e eficaz 
a identidade das especies presentes 
nos produtos da pesca e acuicultura. 
A análise do ADN presente nos seres 
vivos ofrece a posibilidade de obter 
un código xenético específico, similar 
a un código de barras, que permite 
diferenciar as especies ou tipos de 
organismos. Utilizando o ADN extraído 
a partir de pequenas cantidades dun 
produto, xa sexa fresco, conxelado, 
cociñado ou en conserva, pódese 
analizar para descifrar ese código de 
barras que nos permitirá verificar se a 
especie coa que se fabricou o produto é 
a que realmente figura na etiquetaxe.
Unha das técnicas máis utilizadas para 
a identificación de especies é a PCR 
(reacción en cadea da polimerasa) 
combinada coa secuenciación 
dos fragmentos amplificados. Sen 
embargo, o emprego desta técnica para 
identificar especies require equipos e 
coñecementos de técnicas xenéticas 
que non sempre están dispoñibles nos 
laboratorios de control de calidade.
Por iso, un dos obxectivos de 
SEATRACES, é o desenvolvemento de 

métodos simplificados que reduzan 
o tempo de análise, a complexidade 
deste e a necesidade de equipos de 
elevado custo. Unha das técnicas 
empregadas é a PCR a tempo real; 
nesta técnica emprégase un sistema 
composto por unha parella de 
cebadores e unha sonda de ADN con 
marcaxe fluorescente que recoñece 
de maneira moi especifica unha 
secuencia determinada na mostra que 
se desexa analizar. Para detectar a 
presenza dunha especie nun produto, 
por exemplo, a sepia común (Sepia 
officinalis), deseñouse unha parella 
de cebadores que, combinados 
cunha sonda que só recoñece unha 
secuencia específica, produce un sinal 
fluorescente unicamente cando está 
presente no produto ADN da sepia 
común (Velasco, A., Ramilo-Fernández, 
G., & Sotelo, C. G. 2020. Foods). Unha 
estratexia similar utilizouse para a 
identificación de tres especies de 
vieira; neste caso deseñáronse unha 
parella de cebadores e tres sondas 
diferentes que permiten identificar 
nun único ensaio a presenza ou 
ausencia dalgunha das tres especies. 
Isto é posible grazas ao emprego de 
distintos fluorocromos que emiten 
fluorescencia de diferente lonxitude de 
onda (Klapper, R., & Schröder, U. 2021. 
Food Control). 

Outras aproximacións similares a estas 
permitirán simplificar os métodos de 
autenticación de produtos da pesca e 
a acuicultura, reducindo a necesidade 
de equipos de análises custosas ou 
de coñecementos moi específicos, 
permitindo que os laboratorios de 
control de calidade dispoñan de 
solucións fáciles de implementar e 
que se adapten ás súas necesidades 
concretas en cada momento. Máis 
información en

https://www.seatraces.eu/publications/
seatraces-publications/.

Carmen González Sotelo e 
Graciela Ramilo Fernández
(Instituto de Investigacións 

Mariñas - CSIC)

NOVOS MÉTODOS PARA GARANTIR A 
AUTENTICIDADE DOS PRODUTOS DA PESCA 
E A ACUICULTURA: PROXECTO SEATRACES

www.mexillondegalicia.org
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PROMOCIÓN

Mexillón de Galicia acudiu este ano á 
súa cita cos alumnos do Basque Culinary 
Center. Debido á pandemia, nesta ocasión 
os futuros cociñeiros non efectuaron a súa 
habitual visita ás bateas. As circunstancias 
obrigaron a un cambio de escenario para 
este encontro, que se celebrou nas insta-
lacións do Basque Culinary Center de San 
Sebastián. Alí, Joaquín Garrido, secretario 
xeral da DOP Mexillón de Galicia, ofreceu 
unha charla aos alumnos sobre os valores 

da nosa marca e as sobresalientes cualidades nutricionais dun 
alimento que, ademais, admite unha gran versatilidade na cociña.

A presidenta do Consello Regulador da DOP Mexillón 
de Galicia, Lina Solla, mantivo unha reunión con Clara 
Aguilera, portavoz socialista da Comisión de Pesca 
da Eurocámara. Durante o encontro, Solla informou a 
Aguilera dos proxectos que ten en marcha o Consello 
Regulador. A presidenta agradeceu a visita e expresou 
a súa esperanza en que contribúa á tarefa de colocar 
a Mexillón de Galicia “no lugar que lle corresponde”. 
A visita, celebrada na sede de Mexillón de Galicia, 
forma parte da xira que a eurodeputada realizou a 
Galicia para reunirse cos representantes do sector 
pesqueiro.

NO BASQUE CULINARY CENTER

OBRADOIRO DE 
EMPREGO VIGO 
CAPACITA VI

Gabriela André, responsable de Promoción e 
márketing da DOP, ofreceu unha charla aos alum-
nos do obradoiro de emprego Vigo Capacita VI da 
especialidade de hostalería.

Na súa intervención, a nosa compañeira expli-
cou aos asistentes as características que fan de 
Mexillón de Galicia un produto de calidade diferen-
ciada, así como as cualidades nutricionais que o 
converten nun alimento único. 

Durante a sesión de traballo, os alumnos elabo-
raron dúas receitas: Paté de Mexillón de Galicia e 
atún e Mexillón de Galicia con cremoso de pataca.

A empresa AGR Food Marketing foi elixida 
para desenvolver o plan de promoción e 
comunicación da DOP Mexillón de Galicia 
e a DO Cava 2022-23-24, tralo proceso de 
selección levado a cabo.
Ambas decidiron presentar un proxecto na 
convocatoria de axudas da Unión Europea 
(2021) para a promoción dos produtos agrí-
colas europeos.
Con esta iniciativa preténdese incrementar o 
coñecemento e recoñecemento dos réximes 
de calidade da UE, así como asociar a Mexi-
llón de Galicia e a Cava cos valores intrínse-
cos dos produtos agroalimentarios europeos: 
calidade, rastrexabilidade, seguridade 
alimentaria e sustentabilidade ambiental.
Haberá igualmente unha aposta pola 
información sobre os beneficios e esencia 
de cada produto con base aos seus piares 
estratéxicos e por comunicar as característi-
cas diferenciais dos produtos e as garantías 
aportadas ao consumidor (selos de calida-
de).
Tamén se traballará na tarefa de divulgar a 
versatilidade e capacidade de maridaxe dos 
produtos e de diversificar os momentos de 
consumo, axudando así á súa desestaciona-
lización.

AGR FOOD MARKETING 
DESENVOLVERÁ O PLAN DE 
PROMOCIÓN DA DOP 
MEXILLÓN DE GALICIA E DA 
DO CAVA

A eurodeputada Clara Aguilera, na DOP
VISITA
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA

A nova entrega desta sección ten 
como protagonista a Iñaki Bretal, 
cociñeiro e propietario do restau-
rante “O Eirado da Leña” de Pon-
tevedra, establecemento que conta 
cunha estrela da guía Michelín. A 
proposta que elaborou é “Mexillón 
de Galicia en caldeirada rabiosa”.
“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 EN CALDEIRADA 
RABIOSA
POR IÑAKI BRETAL

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

- Facemos un sofrito a lume lento con todas as verduras, unha vez estea 
engadimos o fumet e a auga que soltaron os mexillóns ao abrilos ao 
vapor de albariño.
- Trituramos todo, pasamos polo “chino”, poñemos a punto de sal e 
damos textura coa xantana.
- Isto poñémolo no fondo dun prato sopeiro, colocamos os mexillóns e as 
algas por encima.

- Mexillón de Galicia: 1 kg
- Auga de cocer os mexillóns: 200 ml
- Cebola: 200 g
- Allo: 10 g
- Cenoria: 80 g
- Pemento vermello: 50 g
- Allo porro: 30 g
- Tomate maduro: 80 g
- Chile chipotle: 2 unidades

- Mostaza en gran: 5 g
- Loureiro: 1 folla
- Apio: 20 g
- Fumet: 800 ml
- Viño albariño: 100 ml
- Sal: cantidade suficiente
- Xantana: cantidade suficiente
- Alga Codium
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A RECEITA 
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