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Editorial

Defender a DOP é
defender a todo sector
Defender a Denominación de Orixe Protexida (DOP)
Mexillón de Galicia supón apoiar toda a cadea do
mexillón cultivado, transformado e elaborado en
Galicia. A representatividade da DOP vai máis alá de
cifras e inscricións concretas de empresas e produtos, xa que a súa forza non reside unicamente no que
é, senón tamén no que pode ser. A marca Mexillón
de Galicia reúne un potencial inestimable para transmitirlles confianza aos consumidores, un atributo que
cobra especial valor nos actuais tempos de crise.
As Denominacións de Orixe Protexidas son figuras
institucionais que amparan produtos agroalimentarios que cumpren estritamente tres condicións: son
orixinarios dun lugar determinado; a súa calidade e
características débense fundamentalmente ao seu
medio xeográfico, cos seus factores naturais e humanos; e por último, a produción, a transformación e a
elaboración realízanse nunha zona xeográfica determinada. Polo tanto, a aposta pola DOP supón apuntalar
en Galicia ás empresas vinculadas ao mexillón e fixar
postos de traballo, combatendo con atributos de
orixe e de calidade a deslocalización empresarial e as
importacións indiscriminadas.
Ademais, a presenza da DOP garante unha competencia leal, contribuíndo a que produtores, transformadores e comercializadores manteñan uns ingresos
dignos. Unha das claves que explican a caída de prezos dos alimentos do mar é o anonimato dos produtos, a ausencia de referencias que permitan distinguir
cada artigo pola súa orixe, frescura e calidade. É dicir,
a comercialización de produto xenérico leva aparellada a perda de prezo, xa que o seu prestixio xunto coa
información vanse perdendo nos sucesivos elos da
cadea comercial; e en maior proporción, canto máis
lonxe está a orixe do produto do seu mercado de
destino. Esta circunstancia, ademais, facilita a substitución do produto por outro de similar apariencia.
Pola contra, unha das virtudes da DOP é a súa capacidade para transmitir que un produto goza de calidade e dunha orixe clara e identificada. Certamente,
a denominación Mexillón de Galicia é un instrumento
que certifica a veracidade do produto e axúdalle ao
consumidor na decisión de compra. E iso é valor e
debe remunerarse.
Por todo isto, o apoio institucional á DOP é o mellor
indicador da existencia dunha verdadeira política
en defensa dos sectores autóctonos. Nun entorno
comercial dominado pola internacionalización e o
anonimato dos produtos, a promoción do mexillón
xenérico, sen unha marca de referencia, contribúe a
vender especies foráneas. Para evitalo, agardamos
que as necesarias campañas de promoción citen o
noso produto con nome e apelidos, Mexillón de Galicia, o único “paraugas” capaz de abrigarnos a todos.
comunicacion@mexillondegalicia.org
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1967

Envolvendo cría no antigo polígono de bateas que había entre
Combarro e Tambo

Os sacos de mexillón destinados ao fresco pesábanse cunha
romana. Nalgúns casos, deixábanse na praia a reparcar

Os sacos eran de esparto e chegaban a pesar ata 50 quilos.
Os traballos na batea requirían de gran forza
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DISTRIBUCIÓN

O Mexillón de Galicia fresco entra
en cinco cadeas de supermercados
A etiqueta Mexillón de Galicia continúa a gañar terreo no mercado. Dende o mes de outubro, os supermecados de Gadis,
Vegalsa-Eroski, El Corte Inglés, Froiz e Alcampo ofrecen aos seus
clientes Mexillón de Galicia fresco con Denominación de Orixe
Protexida. O lanzamento comercial xa espertou o interese doutras
cadeas de distribución alimentaria.

A

Denominación de Orixe Mexillón
de Galicia deu un salto cualitativo
cara adiante, coa entrada nun mercado que ata o momento se lle resistía,
o das peixerías. O consumidor hai
tempo que ten á súa disposición
unha ampla variedade de conservas
e preparados con DOP, pero non lle
resultaba fácil adquirir mexillón vivo co
selo galego de calidade.
Esta eiva foi solucionada no mes de
outubro, coa posta en marcha da
campaña promocional “Busca a orixe.
Atopa a calidade”, que aínda segue
vixente. Produtores, depuradores e
cadeas de distribución alimentaria
aliáronse para lanzar un novo produto
na súa oferta de marisco fresco, o
Mexillón de Galicia certificado.
O lanzamento comercial apoiouse na
instalación e distribución de diverso
material publicitario nos puntos de
venda, desde cartelería ata receitarios
de man, elaborados polo Consello Regulador coa colaboración da
Consellería do Medio Rural e do Mar.
O obxectivo da acción promocional
é familiarizar os consumidores coa
etiqueta da DOP, para que poidan
identificala facilmente e coñecer as
garantías de calidade e seguridade
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que ofrece.
Nun primeiro momento, participaron
na iniciativa 730 supermercados de
Gadis, Eroski, Froiz e El Corte Inglés.
E posteriormente, sumáronse os
cinco centros cos que conta Alcampo
en Galicia.
O Consello Regulador agarda que
pronto outras peixerías comercialicen
Mexillón de Galicia fresco, xa que
foron varias as cadeas que amosaron
o seu interese en sumarse á iniciativa,
entre elas, Carrefour.

Un instrumento contra a crise
A boa acollida que está obtendo a
campaña “Busca a orixe. Atopa a
calidade” constitúe unhas das mellores noticias para o sector do mexillón,
nun contexto de crise marcado polo
descenso da demanda na transformación, o desplome dos prezos e o
azoute das vedas naturais.
No que fai á industria conserveira, a
DOP é un instrumento cada vez máis
demandado polas empresas, que
precisan diferenciar os seus produtos
da competencia foránea. Xa chegan
á vintena os transformadores que
comercializan Mexillón de Galicia con
etiqueta.

COMERCIALIZADORES
A DOP Mexillón de Galicia
experimentou este ano un
crecemento espectacular, coa
incorporación de 17 novas
certificacións. En total, xa son
30 as empresas que están
comercializando produtos coa
etiqueta da DOP.

• Aurelio Silva Abalo
• Barlovento
• Bateamar
• Cocedero Barrañamar
• Cocedero Suárez
• Congelados y Derivados: El Mar
• Conservas Antonio Pérez Lafuente: Pandomar
• Conservas Daporta
• Conservas de Cambados
• Conservera de Esteiro:
Calvo
• Conservera de Rianxo:
Cortizo / Guadalupe
• Conservera Gallega:
Rosa Lafuente / Paco
Lafuente
• Cultivos Marinos de Vilanova- Mares de Galicia
• Delicias Bomar
• Isidro de la Cal: Rías
Gallegas, ICF
• Jelopa: Peperetes
• José Mª Daporta e
Hijos
• Luís Escurís Batalla: Lo
Bueno / Fuera de Serie
• Mariscos Cordal
• Mariscos Joyfra
• Mariscos Linamar - La
Sirena
• Mariscos Malliño
• Mariscos Veiro
• Mejillones Nidal
• Mejillones Ría de Arosa
• Moluscos Troncoso
• Pescadona
• Portomuíños
• Remagro
• Serafín Santórum
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INTERNACIONAL

O proxecto Euroshell chega á súa fin
O vindeiro mes de xaneiro vai celebrarse en Rotterdam, Holanda, a última reunión do foro
Euroshell. Trátase dun proxecto de investigación financiado pola UE, que pretende reducir a
distancia entre a ciencia e os profesionais da produción de moluscos.

T

ranscorridos 18 meses e logo
de celebrar varios encontros
internacionais, o foro Euroshell
celebrará a comezos do ano
que vén a súa última xuntanza.
Representantes das principais
entidades nacionais de produtores
de moluscos de Francia, España,
Italia, Holanda, Irlanda e Gran Bretaña participaron neste proxecto,
promovido pola Asociación Europea de Produtores de Moluscos
(AEPM), da cal o Consello Regulador é socio fundador.
O obxectivo de Euroshell é establecer canles de comunicación
entre o mundo académico e os
produtores, xa que, en moitas
ocasións, debido á natureza
social e familiar das empresas do
mexillón, o coñecemento científico-técnico non chega ao sector,
o que lle impide beneficiarse dos
avances e das novas descubertas.
Por outra banda, tamén pode ocorrer que o mundo da investigación
descoñeza as necesidades que se
plantexan na produción, procesamento, comercialización e control
do produto. Por iso son necesarias a definición de ferramentas
normalizadas de transferencia de
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coñecemento e a identificación das prioridades de
investigación requiridas
polos profesionais da
acuicultura.
Para lograr estes obxectivos, organizáronse talleres
de traballo para favorecer
o diálogo entre os produtores e os representantes
do mundo da ciencia.
En novembro de 2012
celebrouse un encontro
europeo en Arcachon
(Francia) e no pasado
mes de xullo, o Consello
Regulador do Mexillón
de Galicia exerceu de
anfitrión na reunión a nivel
nacional que tivo lugar en
Galicia.
Reunión de Euroshell
Como predecir as mareas
en Vilagarcía
vermellas, anticipar as
condicións da próxima
Unha vez celebrado o foro de
colleita ou determinar os benefiRotterdam, as conclusións das
cios para a saúde do consumo de
diferentes xuntanzas reuniranse
moluscos foron algúns dos temas
nun documento conxunto que será
que se abordaron no encontro
utilizado pola Comisión Europea
de Vilagarcía, no que participaron
Universidades, asociacións de propara definir as liñas estratéxicas
ductores, confrarías e membros do
europeas de I+D+i no ámbito da
Cetmar e do CSIC, entre outros.
acuicultura de moluscos.
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Contra a crise, propostas de vangarda
A delicada situación que atravesa o sector do mexillón precisa da adopción de medidas que
nos permitan mirar cara adiante con optimismo.
por Francisco Alcalde e Alfonso Alcaide, presidente e economista do Consello Regulador, respectivamente

A

crise económica xeral reduciu de xeito drástico a
renda das familias, o que incide negativamente no
consumo e na demanda de mexillón. A esta situación,
súmase un problema que vén de lonxe, as irregularidades na etiquetaxe. As importacións de transformados
do mexillón (conservas, conxelados...) que ocultan
información sobre a súa orixe non se axustan á legalidade e constitúen unha competencia desleal para os
produtos galegos. Isto afecta negativamente ás vendas
das empresas que traballan Mexillón de Galicia e, á súa
vez, repercute no sector produtor primario e provoca a
destrución de emprego. Como reflexo das consecuencias que provoca, dende o acordo de libre cambio entre
a Unión Europea e Chile, cada ano déixanse de vender
nos portos 100 millóns de quilos de mexillón para a
transformación.
Por outra banda, nos últimos anos véñense producindo
cambios importantes na distribución alimentaria, que
está a concentrar cada vez máis poder de compra e negociación. E nalgúns casos, está a poñer trabas á diferenciación dos alimentos, rexeitando a información sobre
a orixe, en grave perxuizo dos produtos autóctonos.
Neste contexto, o pasado mes de outubro, cando
o mexillón inicia o seu principal período de vendas,
afrontamos o terceiro gran peche administrativo do ano
coa paralización da extracción, da transformación e da
comercialización do mexillón. Os peches dos polígonos alteran o ciclo produtivo, ocasionando cuantiosos
desprendementos, tanto de mexillón comercial, como
do que corresponde á colleita do próximo ano. Así que
ademais de provocar roturas de abastecemento no mercado, os peches comprometen colleitas futuras. E ao
truncarse a actividade económica, a cadea do mexillón
vese afectada de inmediato pola falta de liquidez e limitada para facer fronte ás obrigas económicas contraídas.
Todas estas circunstancias están creando unha situación de emerxencia económica, que impacta nas familias, nos pequenos negocios e na economía xeral das
comarcas nas que o sector ten presenza.
Para facer fronte á actual situación e paliar as dificulta-

des, é necesaria a adopción de medidas de choque.
Precísanse verdadeiras políticas estruturais en defensa e
potenciación dos recursos autóctonos. É competencia
dos máximos responsables da Administración protexer
o tecido empresarial que produce, transforma e comercializa produtos do mar de Galicia, un sector que irradia
beneficios socioeconómicos a unha ampla poboación.
A curto prazo, deberían crearse liñas de financiamento
a través do IGAPE dirixidas a toda a cadea do mexillón,
coa finalidade de que poida facer fronte aos pagamentos. Esta medida debería complementarse cunha
campaña de comunicación ao consumidor orientada
a recuperar a súa confianza e fomentar a demanda de
Mexillón de Galicia, para evitar que se formen excesos
de oferta na cadea comercial do mexillón.
De necesidade inmediata é unha acción valente contra a
fraude e as ilegalidades na etiquetaxe do mexillón. Paralelamente, debería fomentarse unha clara identificación
dos produtos autóctonos a través de figuras de calidade
diferenciada, como a DOP Mexillón de Galicia.
Igualmente, resulta necesario reconsiderar o destino dos
Fondos Europeos (FEP ou FEMP), que deberían destinarse de forma preferente ás empresas que traballan recursos autóctonos. A asignación actual das axudas está
financiando custes dos produtos foráneos, facéndoos
máis competitivos en prezos, o que á súa vez fomenta
as importacións, co conseguinte deterioro da balanza de
pagos e o agravamento da crise.
Por outra banda, o sector mexilloeiro —produtores, elaboradores e transformadores— precisa unha reestruturación organizativa baseada na cooperación, cuxo proceso
debería impulsarse a través de liñas de apoio. A cooperación permitiría facer fronte a problemas estruturais.
Por último, a situación provocada polos recentes peches
administrativos pon de manifesto novamente a necesidade da implicación directa do sector no estudo das
mareas vermellas. Isto só pode facerse reforzando a
investigación, so así estaremos mellor preparados para
abordar o futuro.

Por unha nova forma de comunicar as vedas naturais

A

presenza nas nosas rías
de microalgas que xeneran
mareas vermellas é un fenómeno natural e habitual. O sector
do mexillón, polo tanto, convive
dende sempre coa suspensión
temporal das colleitas debido
ás vedas naturais. Así a todo,
nas últimas semanas asistimos
ao uso reiterado e alarmista
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dunha terminoloxía que esaxera o fenómeno, relacionando
constantemente o mexillón con
“toxinas”, “episodios ou capítulos tóxicos”, “virulentas mareas
vermellas” e efectos nocivos
tales como “diarreas”.
A forma en que se comunican
publicamente as vedas naturais
aos consumidores deberían ser

coidadosas, xa que estamos
falando dun produto agroalimentario, cuxa reputación de
calidade e seguridade debemos
mimar. Estamos convencidos
de que outra forma de comunicar é posible sen facer un
énfase constante en velenos e
alertas sanitarias.
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PROMOCIÓNS

O Mexillón de
Galicia móvese

Entre as actividades que realiza o Consello Regulador, as de promoción do Mexillón de Galicia ocupan
unha parte importante dos recursos. A Denominación
de Orixe está presente nas feiras sectoriais de refencia e en eventos deportivos e gastronómicos.
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1. O ministro de Agricultura, Arias Cañete, e o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, foron recibidos polo presidente
do Consello Regulador, Francisco Alcalde, durante a súa visita ao stand de Mexillón de Galicia no salón Conxemar,
celebrado en Vigo en setembro. 2. A Conselleira de Pesca, Rosa Quintana, interesouse pola exposición de produtos
de Mexillón de Galicia en Salimat, Silleda. 3 e 4. A vila de Cabo da Cruz (Boiro) celebrou o pasado verán, por primeira
vez, unha mostra de Mexillón de Galicia que destacou pola coidada presentación e elaboración dos produtos. 5. O
Mexillón de Galicia deu a coñecer as súas posibilidades culinarias na alta gastronomía no salón Gourmets celebrado
en Madrid no mes de maio. 6. Mexi-Llón, a simpática mascota das etapas galegas da Volta Ciclista, contribuíu a un
mellor coñecemento do Mexillón de Galicia entre os nenos. 7 e 8. A Volta Ciclista 2013 promocionou as bateas e o
mexillón autóctono en toda Europa. 9. Un dos últimos eventos do ano aos que acudiu Mexillón de Galicia, o salón
Gastronómika de San Sebastián, en outubro, onde se organizou unha degustación de produto.
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I+D
Os expertos no estudo de
microalgas en Galicia saben
que entre finais do verán e
comezos do outono adoita
producirse un episodio de
marea vermella. O cambio
na dirección dos ventos e
das correntes das rías propio desta época do ano favorece o desenvolvemento
e transporte de microalgas
produtoras de biotoxinas.

As mareas vermellas do outono

Por Ángeles Longa, doutora en Bioloxía,
Departamento I+D do Consello Regulador

E

n anos nos que os peches de
outono por toxinas lipofílicas
foron especialmente fortes e afectaron incluso a outros mariscos ademais do mexillón, as mareas vermellas foron orixinadas pola floración
conxunta de dúas especies irmás de
microalgas: Dinophysis acuminata
e Dinophysis acuta. E isto é o que
ocorreu nesta terceira marea vermella do ano.
O seu desenvolvemento rápido e
repentino ten a súa explicación nas
condicións ambientais rexistradas
nos derradeiros días de setembro e
primeiros de outubro, cando un centro de baixas presións se achegou
o suficiente a Galicia para ocasionar
un cambio de tempo significativo:
fortes precipitacións e inversión no
réxime de ventos, que pasou a sur.
Isto propiciou a rápida entrada nas
Rías Baixas de augas cálidas superficiais procedentes da plataforma
continental, que nese intre estaban
cargadas de microalgas do xénero
Dinophysis. Así, as rías quentáronse e as microalgas continuaron a
multiplicarse. Desde que isto sucedeu o mexillón comezou a engulir
as microalgas e en cuestión de días
acumulou cantidades importantes
de toxinas lipofílicas no seu tracto
dixestivo.
A virulencia do episodio débese a
que nesta marea vermella coinciden
dúas especies de dinoflaxelados:
Dinophysis acuminata (responsable
das dúas mareas vermellas precedentes deste ano) e Dinophysis acunº 4, novembro 2013

Marea vermella acontecida no ano 2000 no litoral de Sanxenxo

ta. Aínda que ambas as dúas son
especies moi semellantes, D. acuta
ten un maior tamaño e unha capacidade tamén maior para desprazarse pola columna de auga. Ademais,
esta especie é máis perigosa xa que
acumula maior cantidade de toxinas
por célula e o seu perfil tóxico é máis
complexo pois contén varias toxinas
diarreicas (ácido okadaico -AO- e
dinofisistoxina 2 -DTX2-) e varias
pectenotoxinas (fundamentalmente
a PTX2), mentres que D. acuminata
só contén AO. Por todo isto, cando
nas mareas vermellas está presente
D. acuta, o mexillón acumula máis
cantidade de toxinas e tarda máis en
eliminalas xa que ao mexillón resúltalle máis difícil desfacerse da DTX2.
En canto ás predicións de duración
do episodio, resulta difícil estimar
canto tempo se van prolongar os
peches, xa que son moitos os factores que determinan a velocidade coa
que o mexillón se libra das toxinas, e
non todos eles son ben entendidos
nin están determinados. En todo
caso, é obvio que o primeiro que se
necesitará para que o mexillón se
desfaga das toxinas é que deixe de

‘Resulta difícil
estimar canto tempo
se van prolongar os
peches, son
moitos os factores
que inflúen’

haber microalgas tóxicas na auga.
Con todo, cando isto ocorra poden
producirse novas contaminacións
do mexillón se persisten cantidades
significativas de toxinas libres na
auga ou se se orixinan resuspensións importantes de sedimentos, xa
que estes poden conter toxinas que
novamente contaminarían o mexillón. A importancia destes fenómenos no mantemento das vedas non
está suficientemente estudada.
Por outro lado, tampouco están claros os mecanismos de depuración
do propio mexillón. Sábese que o
mexillón acumula as toxinas só na
glándula dixestiva, que as elimina
maioritariamente a través das feces
unidas a ácidos graxos e que o modelo de descontaminación é en dúas
fases, unha primeira rápida e unha
segunda máis lenta. Tamén parece
claro que nin a salinidade, nin a temperatura, nin a emersión, nin a idade
ou o tamaño do mexillón inflúen de
xeito significativo na velocidade de
depuración. Por outra parte, parece
que a dispoñibilidade de alimento
pode ter un efecto beneficioso na
perda das toxinas asimiladas polo
mexillón. E incluso recentemente
investigáronse determinadas dietas
como acelerantes do proceso depurativo. En todo caso, é claro que
a posible mitigación dos efectos negativos das vedas por toxinas sobre
o sector require de moita investigación que permita avanzar no coñecemento dun fenómeno recorrente
nas nosas rías.
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