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EDITORIAL

Un berro atronador
A manifestación que o 10 de xuño
percorreu as rúas de Santiago
cumpriu satisfactoriamente o
obxectivo para o que foi convocada. Tratábase de facer patente a
oposición á reapertura da mina de
Touro-O Pino e, ademais, trasladar á Xunta de Galicia a esixencia
para que denegue a autorización
solicitada pola empresa promotora para poñer en marcha ese
proxecto.
Sendo moi importante ese acto
de reivindicación masiva, quizais o sexa máis a mensaxe que
deixou no ambiente. Porque as
miles de persoas que percorreron
as rúas de Santiago lanzaron un
berro unánime e firme que soou
de forma atronadora: Queremos
seguir vivindo e traballando aquí!!
E esa demanda foi escenificada
non só polos sectores directamente
afectados senón tamén por miles
de cidadáns aos que esa mina non
lles é allea porque cren que a súa
reapertura representa un risco para
a colectividade.

A MENSAXE ESTÁ
TRASLADADA DE FORMA
CLARA E CONCISA:
QUEREMOS SEGUIR VIVINDO
E TRABALLANDO AQUÍ!!

Temos o privilexio de vivir nunha
terra que foi capaz de desenvolver
uns sectores produtivos ligados ao
campo e ao mar e convertelos nun
dos alicerces sobre os que se asenta a economía galega. Foi unha
tarefa longa, de esforzo colectivo e

www.mexillondegalicia.org

non exenta de dificultades, pero da
que podemos sentirnos orgullosos.
Hoxe ninguén pode discutir que os
produtos do campo e do mar co
selo de Galicia atópanse entre os
máis cobizados no mercado. Un
patrimonio que estamos obrigados
a preservar.Toda esa riqueza e
prosperidade veríase seriamente
ameazada por unha explotación
mineira cuxas colosais proporcións
contrastan co exiguo tamaño dos
beneficios que reportaría a Galicia.
Os postos de traballo que xeraría
causan rubor en comparación coa
cadea de valor que propicia o noso
campo e o noso mar. Ademais, os
beneficios económicos desa explotación acabarían revertendo moi
lonxe de Touro-O Pino.
Non podemos permitir que o
noso medio de vida estea suxeito
ás caprichosas demandas dun
mercado cambiante, que agora ten
no mineral de cobre a unha das
súas “xoias da coroa”. Pero que
ninguén se engane, fai trinta anos
esa mesma mina estivo a pleno
rendemento e en canto deixou
de ser rendible os seus promotores abandonárona deixando un
rastro de contaminación que aínda
perdura. Quen pode asegurar que
a historia non se vai a repetir?
Alguén vai crer os argumentos
dunha empresa, cuxos portavoces
non perderon a ocasión de recorrer
á descualificación e descrédito dos
que consideran que ese proxecto
representa un risco inasumible
para o seu modo de vida?
A mensaxe está trasladada de
forma clara e concisa: Queremos
seguir vivindo e traballando aquí!!
Corresponde agora á Xunta de
Galicia que ese desexo expresado
por miles de persoas se cumpra.
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SECTOR

Potencialidades, riscos e
retos do mexillón
OPMEGA ORGANIZOU UNHA
XORNADA PARA ANALIZAR O
FUTURO DO SECTOR
A relevancia do sector do mexillón
desde o punto de vista económico,
social, cultural e gastronómico quedou posta de manifesto na xornada
“O valor do mexillón de Galicia e
os seus retos futuros”, organizada
pola organización de produtores Opmega. Este foro serviu tamén para
coñecer os potenciais riscos para o
cultivo debidos ao cambio climático
e os retos que ten en I+D+i.
Ricardo Herbón, presidente de
Opmega, subliñou a oportunidade
dunha xornada de encontro entre o
sector produtor, a administración e
o ámbito do coñecemento representado por investigadores e profesores
de Universidade. Na súa intervención sinalou como retos fundamentais do mexillón os relacionados coa
comercialización e con episodios
que inciden sobre a produción,
como as mareas vermellas ou as
patoloxías emerxentes. Ademais,
defendeu a necesidade de identificar
o produto “porque somos produtores de alimentos e temos unha
responsabilidade ante a cidadanía e
a contorna” e apelou a unha DOP

varon nos patróns do afloramento
e ás consecuencias do aumento da
temperatura das augas nun escenario local. “En 2015 empezamos a facer un seguemento e detectamos en
polígonos da boca da ría de Arousa
unha maior presenza de anemonas,
que inciden no desprendemento do
mexillón das cordas”, advertiu.
Pola súa banda, Jesús López Romalde, abordou os retos do sector en
I+D+i, entre os que enumerou a
mellora na captación da mexilla; o
desenvolvemento de bateas intelixentes capaces de alertar sobre o
cambio das condicións do mar; a investigación sobre posibles patoloxías
do mexillón; a mellora do procesado
e envase do produto; así como optimizar os procesos de depuración.

APOSTA POLA CALIDADE
forte, así como a unha maior colaA conselleira do Mar, Rosa Quinboración con científicos e centros de
tana, fixo un chamamento durante
o acto inaugural das xornadas
investigación.
Gonzalo Rodríguez, profesor de
para apostar pola calidade. Na súa
Economía Aplicada da Universiopinión, o traballo do sector debe
basearse nese criterio. “A calidade
dade de Santiago, destacou que a
ten que ser a nosa bandeira e que
economía galega ten no mar un dos
sexa recoñecida máis aló das nosas
seus principais soportes económicos,
fronteiras”, subliñou.
un sector no que o mexillón adquire
unha relevancia fundamental non só
polo nivel de facturación directa que xera senón tamén
polo efecto arrastre que
exerce sobre outros servizos.
“Ademais de producir un
Yayo Daporta, cociñeiro cunha estrela
alimento, as bateas son un
Michelín,
foi o encargado de explicar
elemento cultural e identitaa
relevancia
do mexillón como produto
rio de gran importancia que
gastronómico.
Presentado polo presidente
hai que potenciar. Non se
da
DOP
Francisco
Alcalde, Daporta sinalou
concibe Galicia sen as baque ningún produto expresa tanto o sabor de
teas. Potenciar esa cultura
Galicia como o mexillón, que nunca deixou de
ligada ao mar contribuirá a
incrementar o valor do noso
estar presente na súa carta. “Debín facer 15
mexillón, que ademais xa
ou 20 pratos de mexillón desde que comecei
conta cun selo de calidade
en 2005. Incentivar o seu consumo está nas
como Mexillón de Galicia”,
nosas mans, aínda que debemos ser rigorosos
subliñou.
e ofrecelo cando está no seu mellor momento”,
Xosé Antonio Padín, invesdixo. Daporta non ten dúbidas da excelencia
tigador do Instituto de Invesdo mexillón_ “que é máis rico un mexillón ou
tigacións Mariñas (CSIC),
un percebe”?, preguntou ao auditorio_ aínda
falou sobre o impacto do
que recoñeceu que quizá sexa a súa gran
cambio climático no cultivo
abundancia a que impida que se valore na súa
do mexillón, referíndose ás
xusta medida.
variacións que xa se obser-

Valor gastronómico
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Queremos seguir vivindo
e traballando aquí!!
MILES DE PERSOAS ESIXEN QUE NON SE
AUTORICE A MINA DE TOURO-O PINO
A manifestación que
percorreu o 10 de xuño as
rúas de Santiago escenificou o rexeitamento social
que esperta a posibilidade
de reapertura dunha mina
de cobre en Touro-O Pino.
Foi un rexeitamento plural
e heteroxéneo, xa que se
algo logrou ese proxecto
é concitar un sentimento
unánime de contestación.
Porque entre as miles de
persoas que encheron
a praza do Obradoiro
percibíanse distintas
sensibilidades. Alí estaban presentes sectores
concretos como o do mar,
o gandeiro ou o agrícola,
tres dos máis importantes
de Galicia cuxo futuro se
vería seriamente condiciowww.mexillondegalicia.org

nado por esa explotación
como consecuencia da
contaminación letal que
orixinaría e que tería
incidencia sobre o río
Ulla, mananciais, arroios,
prados… E sobre a Ría
de Arousa, a máis rica de
Galicia e onde se concentran a maioría das bateas
de mexillón. Tamén os
veciños das poboacións
da área de Touro-O Pino,
que padecerían de forma
directa os efectos derivados das explosións, o po
en suspensión ou o constante tráfico de camións.
PROXECTO LESIVO
Pero ademais, participaron
moitos miles de persoas
que non pertencen a

ningún dos sectores directamente afectados e que
tampouco viven nas zonas
sobre as que serían máis
visibles os efectos negativos da mina, pero que
entenden que se trata dun
proxecto lesivo para os
galegos no seu conxunto.
Tamén a clase política
estivo presente. Alcaldes
de todos os partidos, cuxas localidades se verían
prexudicadas, sindicatos
e representantes das
formacións da oposición
no Parlamento de Galicia
apoiaron esta marcha
convocada pola Plataforma veciñal Mina de TouroO Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de
Arousa, e respaldada por
máis de cen colectivos.
Todas esas persoas lanzaron unha clara mensaxe:
“Queremos seguir vivindo

e traballando aquí!!” e
uníronse nunha esixencia
unánime e inequívoca
dirixida ao presidente
da Xunta de Galicia: a
paralización do proxecto
da mina e a denegación
da autorización para esa
explotación mineira.
Ademais, demándase
a restauración do dano
causado no chan e nas
augas durante trinta anos
pola anterior explotación,
así como a caducidade da
concesión polo abandono
da actividade extractiva,
por non restaurar a mina
e pola contaminación
causada.
Esta manifestación foi
un paso moi importante
á hora de visibilizar o
enorme rexeitamento que
suscita a mina e puxo o
punto final a uns meses
de intenso traballo de
mobilización social. Pero o
traballo continúa, xa que
os colectivos afectados
non pararán ata conseguir
a anulación definitiva do
proxecto.
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EXTRACTO DO MANIFESTO
CONTRA A MINA DE TOUROO PINO
En Touro e no Pino xa tivemos
unha mina. Sabemos do que falamos. Levamos máis de trinta
anos sufrindo a herdanza envelenada que deixan este tipo
de explotacións a ceo aberto e
de enormes dimensións. Unha
herdanza de ríos e regatos fortemente contaminados. Cursos
de augas ácidas con metais
pesados sen rastro de vida
que pasan polo Ulla antes de
acabar na ría de Arousa, onde
son visibles os seus efectos en
zonas como os Lombos do Ulla.
Nos oitenta, Río Tinto abandonou a explotación e deixou
alí unha desfeita que aínda
permanece. En este tempo, a
Xunta mirou para outro lado,
pese ás numerosas denuncias
que houbo. Semella que o seu
interese non estaba aí. É lóxico
por tanto que a súa posible reapertura produza un firme rexeitamento social. Un sentimento
que se acrecenta se reparamos
nas cifras da explotación: 689
Hectáreas de extensión que poderían chegar ás 2.000. Non hai
que ser moi listo para imaxinar
o seu impacto.
Alí pensan levantar dúas
enormes balsas con muros máis
altos que as torres da catedral
de Santiago, onde meterían
máis de 100 millóns de toneladas de lodos contaminantes. E
a douscentos metros da aldea
de Arinteiro que, xunto cos
Torreis, estarían condenadas
a desaparecer. A extracción
do mineral exixirá entre 6 e 9
voaduras diarias que afectarán
á estabilidade dos diques de

contención das balsas, co risco
que representa, xa que se rebentan non habería capacidade
de reacción. En 12 horas a súa
carga letal estaría na Ría de
Arousa. Será moito peor que o
Prestige. Ademais, as voaduras
xerarán vibracións, ruido e pó
con contaminantes en suspensión que se distribuirá por
amplas zonas. E para separar o
cobre utilizarían compostos químicos, algún deles sospeitoso
de causar cancro, que tamén

madora, o turismo vencellado
ao Camiño Francés e o da ría, a
gastronomía... A mina acabaría
con moitos mananciais que
subministran auga a granxas,
fogares e aos concellos de
Touro e O Pino. E a auga contaminada que xerará chegará
ao Ulla, que abastece a máis
de 155.000 persoas. Pola zona
norte da mina pasa o Camiño
Francés. Os peregrinos estarían

EN TOURO E NO PINO XA
TIVEMOS UNHA MINA.
LEVAMOS TRINTA ANOS
CUNHA HERDANZA
ENVELENADA

só beneficiará a uns poucos aos
que lle importa moi pouco o
noso benestar. En canto o cobre
deixe de ser rendible fuxirán e
aquí só quedarán “os restos do
naufraxio” en forma de máis
contaminación e incerteza polo
noso futuro. Fronte a iso non
hai compensación posible !!!
A nosa vontade inquebrantable
é que queremos seguir vivindo
aquí, dos nosos recursos, de
actividades respectuosas co
medio e sustentables. Queremos un mundo rural vivo, un
sector pesqueiro e marisqueiro
que sexa a envexa do mundo.
Non queremos deixar unha
herdanza envelenada aos nosos
fillos e fillas. O Goberno galego
ten a obriga de defender ao
conxunto dos galegos e galegas
e por iso:
-Esiximos á Xunta e ao seu
Presidente, o Sr. Núñez Feijóo
a paralización do proxecto e
a denegación da autorización
para esta explotación mineira.
-Demandamos a restauración
do dano causado pola anterior
explotación, tanto do solo como
das augas contaminadas. E que
paguen a restauración os que
causaron o dano para lucrarse.

foto: Yamil Doval

afectarían á contorna. Como se
podería vivir nun entorno así???
O impacto negativo deste
proxecto repercutiría no tecido
socio-produtivo do campo e
do mar. Veríanse seriamente
afectadas as actividades agrogandeiras, forestais, pesqueiras
e marisqueiras, o cultivo do
mexillón, as depuradoras de
moluscos, a industria transfor-

acompañados de camións,
dunha alta concentración de
po en suspensión, do ruído
das voaduras…Un dos nosos
maiores patrimonios culturais,
identitarios e económicos
veríase condicionado por este
disparate.
Fronte a un modelo produtivo
como o noso, capaz de xerar
riqueza e redistribuíla, a mina

-Solicitamos a caducidade da
concesión polo abandono da
actividade extractiva do cobre,
por non ter restaurado a mina e
pola contaminación causada.
Por iso dicimos NON Á MINA
DE TOURO O PINO, NON Á
DESTRUCIÓN DOS NOSOS
MODELOS PRODUTIVOS DO
CAMPO E DO MAR.
MINA NON.
SANTIAGO, 10 DE XUÑO DE
2018
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ENTREVISTA María Álvarez, profesora da Universidade de Vigo
das mariscadoras a pé son femininos.
Percíbese algún cambio á hora de
valorar máis a achega das mulleres?
As mariscadoras, a partir dos 90,
regularizan a profesión e comezan
a ser máis visibles. Iso permítelle ser
máis autónomas, é dicir, administran
os recursos que explotan e contribúen á súa sustentabilidade. Xorde
unha relación de afectividade entre
o seu traballo e o mar, porque a súa
vida depende diso. Coas redeiras,
a cousa é máis complicada. Moitas
traballan para o barco do marido
pero non están dadas de alta na Seguridade Social e non aparecen nas
estatísticas españolas ou europeas.

“Visibilizar á muller no sector do
mar require un novo discurso”
María Álvarez Lires é profesora da área de Didáctica das Ciencias Experimentais na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de
Vigo. É ademais a responsable do traballo “As mulleres na pesca, faenando
cara a igualdade” que, entre outras cousas, pon en evidencia a escasa relevancia que se lle outorga ao papel da muller no sector do mar.
-Como xorde “As mulleres na pesca,
faenando cara a igualdade”?
Ten que ver co proxecto “Sustentabilidade en feminino”, no que se
fai unha revisión bibliográfica da
cuestión e entrevistas a mariscadoras, redeiras, investigadoras, mulleres dedicadas á educación para a
sustentabilidade do mar... Con iso
organizamos unhas xornadas en
2016 e 2017, das que xorde a web
“sustentabilidade en feminino”. Ademais, existía un proxecto europeo de
Opromar que incluía unha acción de
igualdade sobre ás mulleres na pesca. Chamáronme para desenvolvela.
-E que se atoparon?
Desde mulleres que levan a xerencia
das empresas, que hai moitas, ata
redeiras ou mariscadoras. Tamén falamos con homes. Queríamos saber
os problemas que unhas e outros
percibían respecto da igualdade.

pesca, pese a participar nela…
Esa presenza non está documentada. Pero é difícil pensar que non participase na recollida de moluscos se
se encargaba da nutrición da tribu.

-No traballo fálase da época castrexa, e non aparece a muller na

-Algo paradóxico cando sectores
como a conserva, o das redeiras e o

www.mexillondegalicia.org

-A invisibilidade das mulleres é extensible ao sector do mar, ausente nos
currículos educativos. Algo falla…
Así é. Estamos a facer uns traballos
de fin de máster e unha tese doutoral. Ao analizar os currículos, tanto
de Primaria como de Secundaria,
vemos que o mar está desaparecido.
-Nese escenario, facer recoñecible o
papel feminino complícase máis…
Os oficios en terra relacionados coa
pesca, maioritariamente femininos,
non están no imaxinario social. Unha
redeira dicíanos que a xente cre que
os peixes saltan ao barco pola borda. Sen redes, non hai pesca.

-Falaron con homes para saber que
opinan sobre o sector do mar e a
presenza das mulleres. Que dixeron?
En xeral recoñecen que hai un problema coa invisibilidade das faenas
do mar. E, en relación coas mulleres do sector, todos, sen exclusión,
pensan que o seu principal problema
é o da conciliación familiar. Coma se
fose exclusiva das mulleres, cando as
hai sen fillos ou pais que coidar.
-Iso ocorre noutros ámbitos laborais,
pero haberá particularidades…
E moi importantes. Por exemplo,
nas xornadas de traballo, xa que
moitas mulleres traballan de noite,
cando chegan os barcos. Hai outro
aspecto moi relevante. A maioría das
mulleres adoitan dicir que fan labores de “axuda”, aínda que sexan as
xerentes. Fronte iso, os homes “fan”
o seu labor.
-Como se cambia isto?
Con políticas de igualdade. Cambiando o discurso social que di que
as mulleres temos un problema que
é a conciliación. E facer visible a
achega das mulleres e darlle valor.
-Que papel ten o asociacionismo?
É fundamental. Hai que aumentalo e
elas teñen que ser conscientes diso.
Todos os informes da UE falan de fomentalo, de crear redes de mulleres,
de cambiar o discurso social. Outra
cousa é a realidade.

MEXILLÓN DE GALICIA
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INNOVACIÓN

ECOMYTILUS, O FUTURO
DESÉÑASE EN GALICIA
CATRO EMPRESAS DESENVOLVEN UN NOVO
BARCO BATEEIRO
Fai oitos anos a empresa
Barlovento expuxo ao
estaleiro Nodosa un reto:
deseñar un barco mexilloeiro novo, con capacidade
para poder realizar a bordo
tarefas que habitualmente
se realizan en terra. Barlovento tiña unha concesión
nun polígono de bateas
proxectado no Golfo de
Cádiz. O problema era que
alí, a diferenza de Galicia,
non existía infraestrutura
en terra na que poder
apoiarse para completar o
ciclo produtivo, unha vez
extraído o molusco do mar.
E aínda que o polígono
de bateas gaditano non
foi adiante, o proxecto
do barco, denominado
Ecomytilus, si.
“O xerme foi esa necesidade que tiña Barlovento,
pero o noso obxectivo
principal é facer que este
buque sexa unha realidade
coa vista posta non só no
mercado nacional, senón
tamén no internacional. De
feito, pode adaptarse a outros métodos de produción
diferentes ás bateas”, advirte o xerente de Nodosa,
Rafael Outeiral. “Se o conseguimos, proporcionaría
ao produtor a capacidade
de pechar o ciclo ata poder
facer unha media vianda, e
en calquera sitio”, engade.
Un deseño como este
representou todo un
reto tecnolóxico que foi
afrontado integramente

por empresas galegas.
Así, xunto a Barlovento e
Nodosa , hai que sumar
a contribución de Gefico,
encargada dunha tarefa
esencial no proxecto como
é o tratamento das augas
de cocción do mexillón a
bordo, que non se poden
tirar ao mar, e de Alfogar,
responsable da fabricación
da maquinaria de procesado e do cocedoiro.

te”, subliña Outeiral.
O barco, de 24 metros
de eslora e 7,5 de manga, presenta algunhas
diferenzas formais no seu
deseño respecto dos barcos
convencionais derivadas da
necesidade de adecuar os
espazos aos equipamentos
cos que vai ser dotado para
cumprir co seu labor. Incorpora tamén un sistema que
permite supervisar todo o
proceso desde a ponte.
As opinións no sector sobre
este barco foron variadas

e van desde aqueles que
manifestaron interese e
están á expectativa de que
o barco se materialice ata
outros máis escépticos. Uns
e outros poderán saír de
dúbidas moi pronto porque
a previsión que manexa
Outeiral é que durante o
segundo semestre de 2019
estea listo un prototipo
que permitiría mostrar as
súas capacidades. “Ese
prototipo ten unha finalidade comercial. Todo este
proxecto xurdiu a instancias dunha empresa que
tiña unha necesidade, pero
todo o traballo que levou
realizouse co obxectivo
de que o barco se poida
comercializar. As empresas
estamos para iso”.

O PROXECTO
A pesar dos esforzos,
o primeiro intento de
implementar o proxecto,
construíndo o barco por
unha banda e a maquinaria por outro, non frutificou
e buscouse outra solución
a través dun plan integral
de I+D que prevía a construción dun prototipo e que
finalmente si saíu adiante.
“Cremos que este barco
achega unha serie de solucións que poden ser beneficiosas para o sector, por
exemplo a posibilidade de
realizar a bordo a cocción
e a salmoira. Por suposto
tamén está preparado para
fresco. Non estamos para
facer competencia nin aos
cocedoiros nin a ninguén.
Un barco conxelador non
vai substituír aos frigoríficos, pero pode conxelar
e solucionar problemas.
Nós pretendemos axudar,
favorecer e ser respectuosos nos aspectos que teñen
que ver co medio ambienwww.mexillondegalicia.org
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O futuro da acuicultura
O 12 de xuño, o Parlamento Europeo aprobou
un ditame presentado por
iniciativa do parlamentario do PP Carlos Iturgaiz
titulado “Cara a un sector
acuícola europeo sostible
e competitivo: estado actual e desafíos futuros”.
O ditame ten como fin
aumentar a produción
acuícola. E para acadar
ese obxectivo demanda
que sexa a Comisión
Europea a que lexisle
para ter unha normativa
homoxénea en toda a UE
que unifique esixencias e
criterios para a concesión
de licencias na Unión;
sobre procedementos de
xestión de enfermidades e
tratamentos veterinarios;
ou sobre a ordenación do
espazo marítimo.
Igualmente solicita axuda
para investigacións que
permitan reducir peixe
salvaxe como ingrediente
dos pensos e diminuir a
presión sobre os caladoiros naturais, sí como
apoio para investigacións
en prácticas acuícolas
innovadoras e proxectos
piloto, como por exemplo,
www.mexillondegalicia.org

con AMTI (acuicultura
multitrófica Integrada).
Respecto das autorizacións, Iturgaiz propón un
método de licencias e
permisos áxiles, para non
disuadir aos investidores.
Demanda igualmente
acceso ás augas e aos espazos mediante a ordenación do espazo marítimo.
E pide á Comisión que a
nova lexislación sobre a
Política Pesqueira Común
posterior a 2020 estableza normas adaptadas á

acuicultura.
O Consello Regulador
presentou observacións
para a mellor defensa do
Mexillón de Galicia e dos
moluscos en xeral, que
trasladou ao poñente,
á Comisión de Pesca e
tamén aos parlamentarios
galegos en Bruxelas.
Unha das observacións
mais importantes foi a
necesaria protección das
augas de cultivo e a indicación de que o fomento
de outras actividades,
incluídas outras formas
de acuicultura, deben
ser respectuosas coas

actuais zonas de produción de moluscos e outras
actividades tradicionais.
Como resultado, o ditame
recolle a necesidade da
calidade das augas nas
zonas de produción de
moluscos, pero sen ir
mais aló na protección
demandada. Por outra
banda, considera que os
consumidores non poden
percibir as diferenzas
entre produtos acuícolas
europeos e de terceiros
países, e estima que
esa información non se
facilita polos pescadeiros
e restaurantes.
No noso caso, expuxémoslle que a información
dos produtos de terceiros
países debe conterse
tamén na etiquetaxe dos
transformados e conservas. Sen embargo, non
acolleu a nosa demanda.
Tras o rexeitamento á Lei
de Acuicultura de Galicia
e a súa retirada no 2016,
esta iniciativa pretende
trasladar á UE as competencias para lexislar sobre
acuicultura que ostenta,
no noso caso, a Xunta de
Galicia.

Resposta ante unha alerta por norovirus
No mes de abril detectouse na Comunidade
Valenciana unha intoxicación por norovirus
presuntamente orixinada polo consumo de
mexillón cocido conxelado con selo DOP, un caso
que está pendente de aclarar para coñecer as
súas causas. De feito, a propia Axencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
indicou que o produto era sospeitoso, pero sen
afirmar a certeza de tal vínculo.
Aínda que non tiñamos responsabilidade no caso,
Mexillón de Galicia emitiu un comunicado de
alcance nacional tranquilizar aos consumidores.
Aí deixábase claro que na historia do mexillón
cultivado en Galicia nunca houbo un abrocho de
gastroenterite por norovirus.

De igual modo, insistíase na mellora continua
nos procesos para ofrecer o mellor produto
desde o punto de vista alimenticio e sanitario.
E subliñábase que tales prácticas realízanse
conforme ao Regulamento Europeo 853/2004
que obriga a someter a tratamento térmico os
moluscos bivalvos, sendo o máis coñecido o
denominado 90-90.
A Inspección Sanitaria comprobou que a
aplicación pola empresa do tratamento 90-90 foi
conforme á normativa. Tanto a FAO (Axencia para
a Agricultura e a Alimentación da ONU) e a EFSA
(Axencia Europea de Seguridade Alimentaria)
consideran dito tratamento efectivo para inactivar
este tipo de microorganismos.
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UNHAS RÍAS SANEADAS, O
ANTÍDOTO CONTRA OS NOROVIRUS
Entre os virus implicados en
brotes alimentarios destacan os
norovirus(NoV), por ser recoñecidos
como unha das causas comúns de
gastroenterite de orixe alimentaria.
É por elo que as autoridades
alimentarias a nivel mundial levan
anos intentando establecer criterios
para eles.
En 1993 os países produtores de
moluscos europeos implantaron
controis para a clasificación
microbiolóxica das zonas de
produción. Nos seguintes anos
acumuláronse probas que
demostraron a limitada eficacia das
bacterias fecais como indicadores
da presenza de NoV nos moluscos,
o que orixinou que a Comisión
Europea iniciara un camiño para a
regulación destes virus en bivalvos.
Baixo a premisa de que os NoV
supoñen un risco non resolto para
os consumidores, o primeiro paso
da Comisión foi nomear, en 1999, ao
CEFAS británico como Laboratorio
Europeo de Referencia para
contaminantes bacteriolóxicos e virais
en bivalvos. Pasado o tempo, mentres
o CEFAS centraba os seus esforzos
en desenvolver métodos de detección
axeitados para os NoV, a Comisión
solicitou asesoramento científico

respecto das posibilidades de reforzar
as normas sanitarias aplicables
a moluscos con indicadores de
contaminación por NoV. Seguindo
as recomendacións publicadas en
2002 polo Comité Científico de Saúde
Pública, a Comisión propuxo unha
nova regulamentación que incluía o
control de bacteriófagos en moluscos
como indicadores de contaminación
por NoV. Dada a oposición de
parte da comunidade científica e
dalgúns estados que destacaban as
deficiencias do método proposto, e
o rexeitamento unánime expresado
pola Asociación Europea de
Produtores de Moluscos (AEPM) que
denunciaba os efectos negativos que
esta medida ía ter sobre a produción
europea de moluscos, a Comisión
tivo que retirar a súa proposta.
No entanto, para protexer aos
consumidores, a Comisión cambiou
as normas sanitarias e prohibíu a
partir de 2006 que os moluscos de
zonas C puideran ser depurados.
Nos seguintes anos a Comisión
redobra os seus esforzos para acadar
o obxectivo de desenvolver un
método de referencia adecuado para
a detección de NoV en alimentos.
En 2014, apoiada nos avances
científicos e técnicos no campo dos

NoV e seguindo as recomendacións
da Axencia Europea de Seguridade
Alimentaria e do CEFAS, a Comisión
volve a intentar establecer criterios
para NoV en moluscos. Desta vez,
a proposta consiste en dividir
aos moluscos entre: (1) os que se
consumen crús, para os que se
propón establecer límite aceptable
de NoV medidos polo método rt-PCR;
(2) o resto dos bivalvos, para os que
se propón etiquetalos coa indicación
de que deben cociñarse antes do
seu consumo. Pese ao indubidable
avance que supón o método rt-PCR
para detección de Nov, seguen
existindo graves eivas como o feito
de que o novo método non distingue
entre virus infectivos de non
infectivos, polo que se sobreestiman
os riscos. Ante isto novamente a
AEPM denuncia os inasumibles
efectos negativos que a proposta
normativa vai xerar na produción
europea de moluscos. E novamente
tamén unha parte importante da
comunidade científica e algúns
estados defenden que é necesario
acumular maior coñecemento antes
de poder regular adecuadamente
estes virus en moluscos. Visto todo o
cal, a Comisión retira a súa proposta.
No entanto, isto non lle fai abandonar
o seu obxectivo de regular os NoV en
bivalvos, polo que en 2015 encarga a
EFSA un estudio para determinar o
nivel de contaminación por NoV das
ostras nas zonas de produción e nos
centros de expedición e depuración
da UE.
Está previsto que os resultados deste
estudio se publiquen a mediados do
ano próximo. A continuación, o que
propoña a Comisión dependerá das
recomendacións científicas e dos
consensos que se acaden. Pero o
que é indubidable, é que a solución
ao problema de contaminación por
NoV dos moluscos pasa polo coidado
e protección da calidade das augas
onde se crían. Neste sentido existe un
amplo consenso a todos os niveis que
establece que o correcto saneamento
das áreas de produción de moluscos
é a mellor garantía de seguridade
alimentaria para os consumidores de
bivalvos.
Departamento I+D DOP
www.mexillondegalicia.org
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A DOP, en
Alimentaria
A DOP “Mexillón de Galicia” participou nunha nova
edición de Alimentaria, o Salón Internacional de Alimentación e Bebidas que se desenvolveu en Barcelona no mes
de abril, reafirmando desta maneira a súa vocación de
ter unha presenza activa nos
principais foros empresariais do
seu sector.
Este ano acudiron a Alimentaria máis de 150.000 visitantes
profesionais e 4.500 firmas
expositoras para mostrar ao
mundo os seus mellores produtos
e innovacións. O salón facilitou
o contacto entre as empresas e
os compradores procedentes de
máis de 150 países que mostran
un crecente interese polos alimentos e bebidas españolas.
Foi por tanto un escenario
idóneo para que “Mexillón de
Galicia” divulgase entre un público profesional as características
e cualidades do mellor mexillón
que se produce no mundo e dos seus distintos formatos
comerciais.
A DOP estivo no expositor que a Consellería do Mar instalou
na Fira de Barcelona.

DEGUSTACIÓNS EN
SALIMAT
A DOP tamén deixou
a sua pegada en
Salimat, o salón da Alimentación do Atlántico
de Silleda. Foi a través
de dúas degustacións.
A primeira, “Mexillón
de Galicia: garantía
de calidade e orixe”,
foi dirixida por María
Varela, que elaborou
un menú integrado
por Mexillón de Galicia
“tigre” con culler e
Mexillón de Galicia e
cogumelos en escabewww.mexillondegalicia.org

che atlántico.
A segunda, “Mexillón
de Galicia. Namórate
dun galego” contou
co bo facer de Emma
Pinal, que preparou
Mexillón de Galicia
con emulsión do seu
escabeche cítrico, chalota mariña e froitos
secos e “Duxelle” de
Mexillón de Galicia
con escuma de fabas
de Lourenzá.
Ambas fixeron as delicias dos asistentes.
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Traspasando
fronteiras
Sete cociñeiros de lugares tan distintos
como Arxentina, México, China, India
ou Bahamas realizaron a súa primeira
visita a unha batea para coñecer como se
produce Mexillón de Galicia e que fai del
un produto tan exclusivo. Estes profesionais estiveron en Galicia, e noutras partes
de España, convidados polo Instituto de
Comercio Exterior para coñecer os seus

COMPARTINDO PROTAGONISMO
COS MELLORES PRODUTOS DO
MUNDO NO SALÓN DE GOURMETS
O Salón de Gourmets, a feira
internacional de alimentación e
bebidas de calidade, celebrado
en maio en Madrid é o principal evento europeo dedicado
aos produtos máis selectos,
innovadores e vangardistas da
gastronomía mundial, un espazo
no que produtores, profesionais e consumidores teñen a
oportunidade de facer negocio e
coñecer o máis novo do sector.
Mexillón de Galicia acudiu de
novo a este escaparate mundial,
polo que pasaron 90.000 visitantes, por tanto un lugar idóneo
no que difundir as cualidades
de Mexillón de Galicia entre un
público profesional que acode
a Madrid co claro obxectivo de
acceder a produtos caracterizados pola súa excelencia. O
Salón de Gourmets é igualmente
un escenario privilexiado para
establecer contactos comerciais
cos profesionais dos sectores
da restauración e a hostalería
dos que se poden beneficiar as
empresas certificadas pola DOP
á hora de planificar as súas
estratexias comerciais.

No expositor da DOP, situado
no stand da Consellería do Mar,
mostráronse os distintos formatos comerciais utilizados polas
marcas certificadas co noso selo.
Ademais, os visitantes tiveron
ao seu alcance documentación
sobre o proceso de cría do
mexillón, así como os rigorosos
controis que levan a cabo para
facelo merecedor do distintivo
de calidade.
DEGUSTACIÓN
Durante os catro días do salón
tamén houbo tempo para gozar
do sabor que só pode ofrecer
Mexillón de Galicia, coñecer as
súas cualidades nutricionais e
descubrir a súa gran versatilidade na cociña. Foi no curso
da degustación “Mexillón de
Galicia: Namórate dun galego”
dirixida pola cociñeira Ana
Portals. Portals elaborou un
menú integrado por “Sopiña de
fiuncho con Mexillón de Galicia”
e “Ensalada de Mexillón de
Galicia e faba de Lourenzá”. A
sobremesa foi “Queixo tetilla,
mazá asada e froitos secos”.

produtos e a súa gastronomía.
Os nosos invitados seguiron moi atentos
as explicacións que se lles ofreceron sobre
as distintas fases de cultivo de Mexillón
de Galicia, o traballo que se realiza na
batea, así como a utilidade das distintas
máquinas que van a bordo do barco. Tamén coñeceron aspectos relacionados coa
riqueza das augas das nosas rías e coas
propiedades nutricionais do mexillón.

www.mexillondegalicia.org

