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EDITORIAL

A que esperan para
cumprir a lei?
Está a ser un longo camiño repleto
de dificultades. Conseguir que as
empresas e operadores identifiquen
o mexillón correctamente nos seus
envases, utilizando as mencións
ou evocacións xeográficas sempre
que conten coa certificación da
DOP Mexillón de Galicia, e deixando de facelo cando non sexa así,
está a converterse nunha auténtica
carreira de obstáculos. Dito isto,
que ninguén pense que Mexillón de
Galicia vai renunciar ao seu lexítimo
dereito a esixir o que se recolle na
lexislación europea que ampara as
DOPs e nas sentenzas xudiciais que
lle deron a razón nun ámbito tan
relevante como o da identificación
do produto.
Nos últimos meses produciuse
un feito que parecía que podería
axudar a poñer orde neste escenario. As consellerías de Mar, Medio
Rural e Economía emitiron unha
instrución moi clara dirixida aos
operadores do sector na que se
lles dicía, sen marxe de interpretación, que deberían retirar das súas
etiquetas calquera alusión a Galicia
que puidese evocar a Mexillón de
Galicia cando o ingrediente utilizado non estivese amparado pola
DOP. A única alternativa para quen
non quixese cambiar esas identificacións era igualmente sinxela: utilizar
mexillón con DOP.
A actuación das tres consellerías
estivo motivada pola actitude de
constante reivindicación mantida
por Mexillón de Galicia, tanto ante
a administración autonómica, a
estatal, e tamén ante responsables
das institucións europeas, sobre un
asunto de relevancia capital. Porque
unha marca de calidade como a
nosa ten na diferenciación do resto

www.mexillondegalicia.org

da oferta do mercado a súa razón
de ser.
Esa instrución, cuxa finalidade é
que se cumpra a lei, atopouse co
recurso de Anfaco, no que solicitaba a súa impugnación e, ademais, suspender os requirimentos
enviados ás empresas para que
modifiquen a etiquetaxe ou utilicen
produto con selo DOP. A intención
de Anfaco de opoñerse a respectar
a legalidade, plasmada neste recurso, atopouse co rexeitamento do
Instituto Galego de Consumo e da
Competencia, que o desestimou.

A ACTUACIÓN DAS TRES
CONSELLERÍAS ESTIVO
MOTIVADA POLA CONSTANTE
REIVINDICACIÓN MANTIDA
POR MEXILLÓN DE GALICIA

A pesar de todo, o certo é que non
se avanzou. Lamentablemente non
se produciu un cambio de actitude
entre os operadores e a identificación correcta do mexillón segue
estando pendente. A pregunta agora é sinxela: a que esperan uns (as
administracións) para facer cumprir
a lei e outros (os operadores) para
cumprila. Que máis ten que pasar
para que se respecten os dereitos
dos consumidores que queren saber
realmente que mexillón adquiren?
Á espera de respostas, uns e outros
deben saber que non daremos un
paso atrás ata alcanzar o noso
obxectivo: a correcta etiquetaxe do
mexillón. Nesta causa asístenos a
lei. E tamén a razón.
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CERTIFICACIÓN
un 8%, ata chegar aos
3.609.

Mexillón de Galicia alcanza en
2018 os mellores resultados da
súa historia
CERTIFICA EN PORTO 54 MILLÓNS DE QUILOS,
UN 27% MÁIS QUE O ANO ANTERIOR
2018 resultou moi bo
para Mexillón de Galicia.
O exercicio péchase cos
mellores resultados da
historia da DOP en canto a
produto certificado: foron
54 millóns de quilos entre
os destinados ao fresco e á
industria transformadora.
Esa cantidade supera en
11,5 millóns os rexistros de
2017, e equivale a unha
mellora do 27%.
Outro apartado esencial
para Mexillón de Galicia,
o dos controis de calidade
(labor de enorme importancia para garantir a calidade e a orixe cento por
cento galego do mexillón
que chega ao consumidor),
achega díxitos igualmente
moi satisfactorios, xa que
durante 2018 realizáronse
un total de 7.149, é dicir,
1.419 máis que no exerci-

cio precedente.
A pouca incidencia das
mareas vermellas permitiu
completar unha magnífica
campaña, na que se obtivo
un mexillón de excelente
calidade e cun alto rendemento, que se situou nun
21% de media.
FRESCO
Da cifra total, o volume de
mexillón con DOP destinado ao mercado de fresco
alcanzou os 9 millóns de
quilos, unha cantidade
que supera nun 58% á de
2017. Ese ascenso constátase tamén no número de
controis que se realizaron,
3.540, fronte aos 2.398 do
ano anterior.
TRANSFORMACIÓN
No que concirne á
transformación, o total

certificado sitúase en 45
millóns de quilos, fronte
aos 36.760.000 quilos do
ano precedente. Tamén
aquí o número de controis
aumentou, concretamente

UN PROCESO
RIGOROSO
O sistema de supervisión
de Mexillón de Galicia basea a súa solvencia en que
todas as operacións entre
produtores e comercializadores son verificadas con
rigorosidade, de forma que
cada partida de mexillón
descargada é sometida a
un control de calidade.
O Consello Regulador conta cos medios necesarios
nos 16 portos autorizados
para descarga do mexillón.
Un traballo que se complementa co de Bureau
Veritas, a empresa na que
o Consello delega a realización das auditorías. Un
proceso estrito para garantir a calidade e autenticidade que representa o noso
selo. Todo isto supón que
a DOP ten a estrutura de
verificación máis exhaustiva da rede de controis da
cadea alimentaria.

Rexistro de empresas e marcas
Respecto ao censo de marcas e empresas certificadas
que operan co noso selo, alcanzou en 2018 as 89, 16
máis que en 2017. Dese total, 21 son depuradores,
30 transformadores e 38 marcas autorizadas para
comercializar mexillón certificado pola DOP.
Esas empresas teñen no mercado máis de 350
presentacións de produto nas que aparece o distintivo de
Mexillón de Galicia.
O incremento constante de adhesións explícase pola
propia razón de ser da DOP, que achega un valor engadido
ligado á calidade superior e á orixe galega do produto que
certifica. Unha diferenciación á que as empresas non están
dispostas a renunciar porque se converte nun activo moi
valioso nun mercado integrado por consumidores cada vez
máis informados e esixentes que buscan precisamente esa
diferenciación. Nese escenario, o noso selo confire unha
vantaxe competitiva moi clara ao ofrecer eses valores tan
demandados: calidade e orixe.
www.mexillondegalicia.org
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IDENTIFICACIÓN DE PRODUTO

A Xunta rectifica e insta
a etiquetar o mexillón de
forma correcta
TRASLADOU UNHA INSTRUCIÓN AOS OPERADORES
PARA QUE RETIREN AS MENCIÓNS DOS PRODUTOS
NON AMPARADOS POLA DOP
A insistencia ten a súa recompensa. E no caso da
DOP Mexillón de Galicia
esa contumacia, sempre baseada en sólidos
argumentos, tivo unha
resposta favorable por
parte da Xunta de Galicia, que trasladou unha
instrución moi concreta
aos operadores do sector
do mexillón, instándolles
a que retiren das súas etiquetas calquera alusión a
Galicia ou que poida evocar a Mexillón de Galicia
cando o ingrediente que
utilicen non sexa mexillón
www.mexillondegalicia.org

amparado pola DOP. A
alternativa para quen
non queira cambiar esas
identificacións é simple:
utilizar mexillón certificado pola DOP.
A instrución asinada
conxuntamente o 4 de
maio de 2018 polas
consellerías do Mar,
Medio Rural e Economía,
Emprego e Industria non
fai senón cumprir a lei, tal
e como se establecía na
sentenza do Xulgado do
Mercantil de Pontevedra,
cuxo fallo sinalaba que
a utilización das indica-

cións “Das rías galegas”,
“Fabricado en Galicia”
ou “Envasado en Galicia”
en mexillóns en conserva comercializados por
empresas non adscritas á
DOP Mexillón de Galicia
“supón unha infracción
da DOP Mexillón de Galicia, de acordo co artigo
13 do regulamento UE
1151/2012”.
A resolución xudicial
modificou o criterio de interpretación da normativa
que se viña aplicando ata
entón por parte da Xunta.
Ese cambio levou ás tres
consellerías afectadas a
iniciar unha campaña
para avaliar a situación
e adoptar as medidas
necesarias para corrixir
as mencións incorrectas

que se puidesen estar a
empregar nos distintivos
de mexillón.
Froito dese traballo, fabricantes de 55 produtos a
base de mexillón xa foron
informados para que retiren a palabra Galicia dos
envases ao tratarse dun
produto non certificado
pola DOP. Terán un ano
para facelo.
Esta acción destinada
a cumprir a legalidade
topouse coa oposición de
Anfaco, que o 24 de outubro presentou un recurso
ante o Instituto Galego de
Consumo e da Competencia no que solicitaba a
revogación da instrución,
así como a suspensión
dos requirimentos das
empresas para que
adapten as súas etiquetas
de mexillón á normativa
ou que utilicen produto
amparado pola DOP.
RESOLUCIÓN
XUDICIAL
O recurso foi desestimado
e por tanto rexeitouse a
súa petición de impugnación da instrución na
que se instaba a retirar
dos envases as etiquetas
con alusións a Galicia, así
como da suspensión dos
requirimentos ás empresas para que modifiquen
a etiquetaxe ou ben utilicen mexillón con DOP.
A pesar da indicación
explícita trasladada pola
Xunta aos operadores, a
realidade é que non se
perciben cambios na súa
forma de actuar e a normativa relativa á correcta
identificación do mexillón
segue sen cumprirse. A
DOP Mexillón de Galicia
continuará no seu empeño para facer que a lei se
respecte.

MEXILLÓN DE GALICIA
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A PALABRA GALICIA
DESAPARECE DO SELO DE
AGRICULTURA ECOLÓXICA
A acción das administracións para
poñer orde na etiquetaxe de produtos
ten tamén como destinataria á
agricultura ecolóxica. Neste caso foi
o Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación o que deu a orde de
retirar as referencias xeográficas dos
distintivos de produción ecolóxica.
Esta medida entrou en vigor o 1 de
xaneiro tras os acordos tomados na
Mesa de Coordinación da Produción
Ecolóxica, que respondía así ás
denuncias de Origen España, a
organización que ten como obxectivo
fomentar o recoñecemento das DOPs

e das IXPs e da que forma parte
Mexillón de Galicia, sobre a cada vez
máis frecuente colisión que se percibe
nas etiquetas de determinados produtos, nas que aparece o selo ecolóxico
–con mencións xeográficas- sen que
vaian acompañados de outros distintivos pertencentes a DOPs ou IXPs.
No caso de converxencia deberían
coincidir o logo europeo de produción
ecolóxica (obrigatorio), o nacional
(voluntario), e o específico das DOPs
ou IXPs, exclusivos para poder facer
indicación da orixe xeográfica.
Os consellos reguladores das DOP/

O ESPAZO DA CALIDADE
En UCGAL consideramos que
a calidade e o rigor sempre
atopan o seu espazo. E así
opinan tamén as persoas
consumidoras galegas segundo
se desprende das conclusións
do recente estudo Hábitos
Alimentación 2019 que esta
organización vén de publicar,
e que sitúa a calidade como
o principal aspecto determinante da opción de compra de
galegas e galegos, por riba do
prezo, ou da proximidade.
Materia prima de primeira orde
e rigor no cumprimento das
normas e nos procesos produtivos constitúen dous alicerces
da calidade alimentaria e,
desde esta perspectiva, podemos considerar os produtos
amparados baixo unha DOP
ou unha IXP como produtos de
calidade.
Parece que as consumidoras e
consumidores galegos teñen

cada vez máis claras estas
consideracións e así o demostran os datos do noso estudo
que amosan o crecemento das
cifras de confianza neste tipo
de alimentos. Interpelados
sobre a variación no consumo
de produtos amparados baixo
DOPs ou IXPs nos últimos tres
anos, o estudo mostra unha
evolución positiva neta de case
trece puntos, unha cifra que
conxugada co dato sobre a variación no consumo de produto
local (incremento de máis do
28%) parece evidenciar unha
aposta polos produtos do país.
Pero desde UCGAL consideramos que a evolución no
consumo de produtos amparados non só responde a unha
aposta pola calidade senón que
nesta decisión do consumidor
agóchase tamén a seguridade
sobre a orixe do produto que
compra. Nun contexto no que
os termos Galicia, galego ou

IXPs consideran
que mencionar
literalmente o nome
dunha comunidade
no selo dun produto
ecolóxico choca
cos dereitos de propiedade intelectual
exclusivos ao uso de
mencións xeográficas
á orixe dos produtos
amparados por
DOPs e IXPs. Ademais esa práctica causa confusión
nos consumidores “inducíndolles a
erro nas súas decisións de compra”.
Por iso, a Mesa de Coordinación decidiu retirar dos selos ecolóxicos todas
as alusións e referencia a rexións e
comunidades, de tal forma que os
produtos certificados polo Craega
deben eliminar o termo Galicia. Dita
disposición foi publicada no DOG.

outros que evocan a nosa terra
adquiren un significado de
calidade, non son poucos os
episodios nos que xogando co
seu emprego na etiquetaxe, o
consumidor está sendo inducido a erro sobre a verdadeira
orixe do produto.

Estas prácticas desleais ou
incluso contrarias á normativa
que recoñece o dereito á
información veraz das persoas
consumidoras están sendo
obxecto de debate nun grupo
de traballo que Unión de Consumidores de Galicia ven de
poñer en marcha xunto con diferentes entidades xestoras de
Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas Protexidas
do noso país. Convocados por
esta organización, represen-

tantes de entidades produtoras
de viños, licores, queixos, pan,
mel, fabas, pementos, carnes
e mexillón mantiveron ate o
momento dúas xuntanzas nas
que puxeron sobre a mesa as
prácticas, fraudulentas nalgúns
casos, que ameazan un modelo
produtivo que aposta polo
territorio, así como as posibles
liñas de actuación conxunta
que os elos máis afastados da
cadea de valor poden desenvolver conxuntamente.
Información e formación do
consumidor por unha banda
e denuncia e persecución
dos responsables por outra,
confórmanse como as liñas
de traballo que consumidores,
DOPs e IXPs consensuaron
para que a calidade certificada
dos nosos produtos ocupe cada
vez un maior espazo.
Miguel López Crespo
Secretario Xeral
Unión de Consumidores de
Galicia
www.mexillondegalicia.org
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PROMOCIÓN
Degustar Mexillón
de Galicia a pé
de rúa
Mexillón de Galicia e a escola de hostalería
Carlos Oroza de Pontevedra volveron a
unirse nunha acción destinada a fomentar
o consumo do mellor mexillón do mundo.
E como noutras ocasións, os responsables
do centro formativo quixeron que a súa
formulación e
posterior implementación formasen parte do
programa lectivo
que deben cursar
os alumnos.
Esta nova iniciativa, que forma
parte do proxecto
que desenvolve
o Carlos Oroza
denominado
“PonteVan: a formación profesional na rúa”, tiña
algunhas particularidades. A
principal foi a utilización dun food
truck, no que
se elaboraron
as preparacións
que se ofreceron
aos cidadáns
de Vilagarcía, a
cidade na que se
desenvolveu esta
experiencia.
Da súa cociña saíron tres
receitas: “Paté de
Mexillón de Galicia”, “Mexillón de Galicia
con salsa de mostaza”, e “Mexillón de
Galicia con cilantro e lima”. Todas foron
ideadas para consumir de pé polas numerosas persoas que se achegaron ata onde
estaba o vehículo.
Outro dos fins desta colaboración conxunta foi a de promover unha alimentación
saudable realizada a base de produtos
galegos de calidade, como o que representa Mexillón de Galicia.
www.mexillondegalicia.org

O BUFÉ DA
EXCELENCIA
A DOP foi coprotagonista dunha
actividade organizada pola escola de hostalería Carlos Oroza,
consistente na elaboración dun
bufé integrado exclusivamente
por produtos galegos de calidade
vinculada á súa orixe, é dicir, que
contan coa garantía de estar certificados por unha Denominación
de Orixe ou por unha Indicación
Xeográfica Protexida.
Así, ademais dos mellores
mexillóns do mundo, representados por Mexillón de Galicia,
nas mesas do restaurante Álvaro
Cunqueiro do Carlos Oroza dispuxéronse suculentas elaboracións con presenza de pementos,
carnes, legumes, verduras, patacas, pan, mel ou queixos, todos
singularizados polo selo dunha
DOP ou dunha IXP. Tamén houbo
unha ampla representación de
viños.
Como xa ocorreu cos recentes
proxectos desenvoltos con Mexillón de Galicia, esta actividade
forma parte do programa lectivo
dos alumnos do centro educativo
pontevedrés. Pero neste caso
cunha singularidade engadida: os
estudantes do ciclo de Dirección

de cociña e Dirección de servizo
debían utilizar o libro “Estrelas da
despensa galega”, da xornalista e
escritora Carina Regueiro, como
guía e incorporar ao bufé as
receitas incluídas nesa publicación, que recibiu recentemente o
segundo premio de Xornalismo
Álvaro Cunqueiro.

Un mar de posibilidades
O proxecto “Mexillón de
Galicia, un mar de posibilidades”,
desenvolvido por Mexillón de
Galicia e a Escola de Hostalería
Carlos Oroza de Pontevedra durante
os meses de novembro e decembro
de 2018, tivo un segundo acto o
14 de decembro. Consistiu nun
show-cooking elaborado polos
alumnos de 2º de Dirección de
Cociña e integrado por “Mexillón de
Galicia tigre ao curry”, “Mexillón de
Galicia con vinagreta de cítricos”,
“Mexillón de Galicia en escabeche

sobre pataca confeitada” e “Crema
de Mexillón de Galicia”. Os últimos
bocados foron “Mexillón de Galicia
Bloody Mary” e “Empanada de
Mexillón de Galicia e algas”.

MEXILLÓN DE GALICIA
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PROMOCIÓN
MEXILLÓN DE GALICIA
EN “XANTAR”
Mexillón de Galicia volveu a ter presencia en “Xantar”, o Salón Internacional
de Turismo Gastronómico de Ourense.
O programa incluíu un importante
apartado dedicado á degustación de
produtos do mar de Galicia, denominado “Aula mar”, no que a DOP tivo un
lugar destacado protagonizando dúas
sesións.
A primeira, “Mexillón de Galicia:
O noso, con selo”, da man de José
Manuel Mallón, que elaborou unha
proposta integrada por “Rulo de pan de
Cea especiado con Mexillón de Galicia
en escabeche” e “Salpicón de Mexillón de Galicia, algas e herbas na súa
propia cuncha”.
A segunda, “Mexillón de Galicia: Namórate dun galego”, tamén a cargo de
José Manuel Mallón, a integraron “Paté
de Mexillón de Galicia e tosta de San
Simón da Costa con herbas do litoral” e

CHARLA EN LAXE
O Museo do Mar de Laxe acolleu
unha charla sobre Mexillón de Galicia
impartida por Gabriela André, responsable de Promoción e Marketing da
DOP. Ademais de coñecer os valores

A ESTRELA DO NADAL
Este ano a DOP quixo que Mexillón de
Galicia fose a estrela protagonista nos
menús de Nadal. Durante esas datas,
son varias as citas (Noiteboa, Nadal,
Fin de Ano, Ano novo, Reis) nas que
familias e amigos se reunen ao redor
dunha mesa para gozar da compañía,
pero tamén das mellores viandas.
Mexillón de Galicia reúne todas as
condicións para alcanzar a notoriedade que lle corresponde nunha época
tan sinalada: é un alimento excepcional, saboroso e nutritivo, admite multitude de preparacións e representa
como ningún outro a despensa mariña
de Galicia.

“Hamburguesa de Mexillón de Galicia
e algas no seu pan de sementes e Mel
de Galicia”.
As explicacións de Mallón durante o
proceso de elaboración complementáronse coas achegas de Gabriela
André, responsable de Promoción e
Marketing da DOP.
As degustacións realizáronse coa colaboración da Consellería do Mar.

nutricionais de Mexillón de Galicia,
os asistentes puideron gozar do seu
extraordinario sabor en dúas suculentas preparacións: “Paté de Mexillón
de Galicia” e “Mexillón de Galicia con
cremoso de pataca”, elaboradas pola
cociñeira María Belén Trigo Osinde.
Para conseguir encher as mesas de
Mexillón de Galicia, organizamos un
concurso que se desenvolveu a través
do noso facebook ata o mes de xaneiro e que tivo un gran seguemento. Os
gañadores levaron premios moi especiais, como lotes que incluían un kit de
cociña, o libro de fotografías Mexillón
de Galicia e un surtido de produtos co
selo de Mexillón de Galicia. Así mesmo, aqueles que enviaron unha foto
da súa cea ou comida navideña que
incluise una receita feita con Mexillón
de Galicia, optaron a un galardón
consistente nunha fin de semana nas
Rías Baixas e unha cea no restaurante
Culler de Pau de O Grove (que ten
unha estrela Michelín).

EXPOSICIÓN NA
CASA DE GALICIA
EN MADRID
Despois de pasar por Galicia,
onde foi exhibida no Museo
do Mar de Vigo, o Aquarium
Finisterrae da Coruña e o
Museo do Pobo Galego de
Santiago, a exposición fotográfica “Mexillón de Galicia”
dá o salto a Madrid, concretamente á Casa de Galicia,
onde poderá verse entre o 2 e
o 30 de abril.
Trátase dunha oportunidade
moi importante para difundir
a imaxe de Mexillón de Galicia fóra da nosa comunidade.
Madrid é unha das principais
capitais de Europa, cunha
destacada oferta cultural e de
lecer que atrae a miles de visitantes nacionais e estranxeiros ao ano. E a Casa de
Galicia en
Madrid
ocupa
un lugar
destacado nese
universo
cultural
que sen
dúbida
contribuirá a dar
a coñecer
a DOP
a todos
aqueles
que acudan á mostra.
Cincuenta fotografías e un
vídeo de tres minutos, ambos
realizados polo fotógrafo Xurxo Lobato, integran esta exposición que forma parte dun
proxecto concibido pola DOP
Mexillón de Galicia para dar
a coñecer en Galicia, España
e o mundo a marca Mexillón
de Galicia, que representa
garantía de calidade e orixe
para o consumidor.
www.mexillondegalicia.org
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MEDIO AMBIENTE

FRONTE XUDICIAL CONTRA
A MINA DE TOURO
ADEGA E A PDRA PRESENTAN UNHA DENUNCIA
ANTE A FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE DO TSXG
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza
(ADEGA) e a Plataforma
pola Defensa da Ría de
Arousa ( PDRA) deron un
paso que pretenden que
sexa definitivo para pechar
calquera posibilidade de
reapertura da mina de
Touro. Para iso presentaron
ante a Fiscalía de Medio
Ambiente do Tribunal
Superior de Xustiza de
Galicia unha ampla documentación que acredita o
prexuízo que a explotación
está a causar en ríos, mananciais e augas subterráneas das proximidades da
mina.
Ambos colectivos están convencidos que as
probas achegadas teñen a
suficiente relevancia para
sustanciar unha denuncia
encamiñada a depurar
responsabilidades derivadas dos danos ocasionados aos recursos naturais,
www.mexillondegalicia.org

ao medio ambiente, así
como á saúde pública.
Esas responsabilidades
poderían estenderse tamén
aos máximos cargos dos
departamentos administrativos implicados neste caso
pola presunta falta de control e omisión de sanción
polas continuas verteduras
contaminantes ás augas.
Perante as evidencias da
contaminación continuada dos ríos arredor da
mina de Touro postas de
manifesto en analíticas
encarregadas por ADEGA,
solicitouse á administración hidráulica datos
oficiais sobre o estado
das augas nos puntos de
control arredor da explotación mineira. Augas de
Galiza achegou análisis
das diversas estacións de
control e mostraxes de
verteduras que amosan a
contaminación por metais
pesados e alta acidez da

práctica totalidade dos cursos de auga que arrodean
a antiga mina.
CONTAMINACIÓN
Os parámetros evidencian
que ríos, augas superficiais
para consumo humano e
mesmo augas soterradas
superan os límites legais
de substancias contaminantes, algunhas delas
perigosas. Esta contaminación é detectábel nunha
superficie duns 65 km2
arredor da mina con afectación ao curso medio do
Ulla, constatándose cando
menos dende hai 10 anos
até a actualidade.
Os mesmos datos confirman tal grao de acidez e
carga metálica nas súas
augas, a demostración do
fracaso dos supostos tratamentos de rexeneración e
control da contaminación
efectuados nas balsas e
ríos que drenan a contorna
mineira.
RESPONSABILIDADE
A promotora do proxecto
pretende desentenderse da
súa responsabilidade na
situación dos ríos arredor
da mina e fía todo ás bondades do proxecto da nova

mina para “solucionar”
os danos ambientais da
antiga explotación.
Adega e a Plataforma
insisten en que a contaminación do Ulla ten graves
consecuencias ambientais,
sanitarias e económicas
que hai que corrixir e evitar
que volvan a producirse.
Consideran que os feitos
constitúen un incumprimento do Código penal
por unha contaminación
reiterada e persistente
das augas que xera unha
situación de perigo para
persoas, flora e fauna. Así
mesmo, aseguran que
hai un incumprimento do
artigo 45 da Constitución
porque as administracións
non velaron polo coidado
do medio ambiente e non
levaron a cabo as medidas
necesarias para restauralo.

Nova presidenta das
Mulleres do Mar de
Arousa

Dolores Gómez, bateeira
e presidenta de Aspromeri,
é a nova presidenta da
asociación Mulleres do
Mar de Arousa. Substitúe
no cargo a Susana Silva
Alonso. A xunta directiva
complétana Concha Ramallo
como vicepresidenta, Sandra
Amézaga como secretaria,
Mar Ambroa como
tesoureira e Susana Silva,
María Vales e Celia Herbón
como vogais.
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A ACUICULTURA DE BIVALVOS: MOITO MÁIS
QUE PRODUCIR ALIMENTOS NATURAIS
Fai unhas semanas acompañounos
na reunión de moluscos do Consello
Consultivo da Acuicultura (CCA),
un investigador da Universidade
galesa de Bangor que nos presentou
o seu traballo sobre os servizos
ecosistémicos da acuicultura de
bivalvos. O concepto de servizos
ecosistémicos xurdiu nos anos 70
ante a certeza dos impactos severos
que estaba a sufrir o medio ambiente
causados pola sobreexplotación e a
contaminación. Era necesario salientar
a estreita relación que existe entre
os ecosistemas naturais e o benestar
das poboacións humanas. Co tempo
o concepto ampliouse para incluír
os beneficios reportados tamén por
actividades produtivas conformadoras
de ecosistemas humanizados
(agricultura, acuicultura...).
Na avaliación dos Ecosistemas
do Milenio, realizado por 1.360
científicos por encargo de
Nacións Unidas, clasificáronse
os servizos ecosistémicos en: (I)
de abastecemento: os produtos
que proporciona un ecosistema;
(II) de regulación: os beneficios
derivados do funcionamento
dos ecosistemas (control das
inundacións, polinización...); (III) de
apoio: orixinados polos hábitats que
garanten a biodiversidade; e (IV)
culturais: os beneficios inmateriais
que se derivan dos ecosistemas.
A importancia desta idea fixo que
os economistas se esforzaran en

estimar o valor económico destes
servizos para axudar a políticos e
xestores na súa toma de decisións
para unha xestión sustentable do
medio e das actividades. Pero o valor
dos beneficios que nos reportan
os ecosistemas dificilmente pode
ser cuantificado, xa que calquera
estimación económica sempre queda
curta, como así o recoñecen diversos
especialistas en economía ambiental.
Volvendo á reunión do CCA, o
científico galés foi debullando as
bondades dos cultivos de bivalvos
para o medio natural e para a
sociedade. Estas actividades
subministraron en 2015 uns
14.650 millóns de quilos de
alimentos naturais aos mercados
mundiais. Tamén como servizo
de abastecemento hai que incluír
a produción de cunchas, nácar,
perlas... materiais todos que teñen
diversos usos e valor. Ademais, a
conquilicultura contribúe ao secuestro
de carbono na loita contra o cambio
climático e ao reciclado de nutrientes
(nitróxeno e fósforo) co que diminúe
o problema de eutrofización costeira.
Os bancos naturais e instalacións
de cultivo de ostras e mexillóns
axudan na defensa contra a erosión
costeira e na estabilización dos
sedimentos. Todos estes son servizos
de regulación, pero tamén hai que
contabilizar os beneficios indirectos
orixinados como consecuencia dos
hábitats complexos que xeran estes
cultivos que a modo de arrecifes

aumentan a biodiversidade e
produtividade a nivel local. Algo
que saben moi ben os golfiños
galegos que nadan entre as bateas
na procura de alimento. Por último,
o investigador repasou os festivais
gastronómicos, os elementos do
patrimonio... que están directamente
vinculados aos bivalvos, salientando
todos aqueles aspectos que teñen que
ver cos servizos culturais da cría de
bivalvos.
Determinar o valor económico
dos servizos ecosistémicos da
conquilicultura é unha tarefa que
pode ser contraproducente, xa
que porlle prezo aos bens, servizos
e activos que nos reportan os
ecosistemas, incluídos os asociados
á cría de bivalvos, pode dar unha
idea equivocada minguada do seu
incalculable valor. Hoxe os datos
dispoñibles son escasos, están
sesgados territorialmente (os estudos
para bivalvos véñense realizando
sobre todo en Estados Unidos e en
países Bálticos), non son uniformes
para cada tipo de servizo (pouco se
ten traballado por exemplo sobre os
servizos culturais) e nin tan sequera
cobren todas as especies producidas.
No noso caso concreto, é difícil
cuantificar por exemplo o valor que
ten un polígono de bateas como parte
determinante da nosa paisaxe ou
no incremento produtivo das nosas
augas. Sen dúbida faltan datos para
entender en toda a súa dimensión
os efectos positivos para o medio
ambiente do cultivo de mexillón
pola súa capacidade de filtración e
de reciclaxe de nutrientes, ou polo
secuestro que fai de carbono. Falta
recoñecer o valor positivo do cultivo
de mexillón no mantemento da
biodiversidade e riqueza das rías. En
fin, queda moito por estudar.
Con todo, o estudo galés é un
primeiro paso para determinar
o valor que ten a acuicultura de
moluscos a nivel mundial, e debe
tomarse como punto de partida
para establecer políticas futuras que
protexan, promovan e valoricen estas
actividades sustentables e, no noso
caso, tradicionais con forte arraigo
territorial e cultural.
Departamento I+D DOP
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ENTREVISTA

Rita Míguez, presidenta da Asociación Nacional de Mulleres do Mar

“NÓS MESMAS DUBIDAMOS
DO NOSO PROTAGONISMO NO
SECTOR”
RITA MÍGUEZ CUMPRE O SEU TERCEIRO ANO Á FRONTE DA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MULLERES DO MAR. DESDE ESA
PLATAFORMA ASUMIU, XUNTO ÁS SÚAS COMPAÑEIRAS, UN
RETO DE NOTABLE ENVERGADURA: OUTORGAR Á MULLER O
PROTAGONISMO NUN SECTOR COMO O DO MAR, NO QUE A SÚA
PRESENZA SEMPRE ESTIVO NUN SEGUNDO PLANO.

-Canto tempo leva á fronte
da asociación e que lle
animou a presentarse á
presidencia?
A Asociación Nacional de
Mulleres da Pesca constituíuse en 2016 e presídoa
desde entón. Pareceume
un reto interesante porque
supoñía visibilizar ás mulleres da pesca e, á vez, sumar esforzos. Nestes anos
logramos o incremento de
asociacións, de 12 a 30.
Iso, máis a confianza que
depositou en nós o sector,
así como a creación de
asociacións en Valencia e
Andalucía animáronnos
a volver presentarnos á
directiva en 2018 e, de
novo, as miñas compañeiras apoiáronme.
-Que situación se atopou?
En xeral había dous
problemas: a falta de
www.mexillondegalicia.org

visibilización da muller
e as desigualdades de
xénero. Pero tamén é certo
que nos atopamos cunha
unión de todas para alcanzar obxectivos comúns
como mellorar as nosas
condicións profesionais.

fixeron do mar a súa forma
de vida…
O curioso é que o que a
priori parece separarnos
é o que nos une, porque
soubemos identificar as
nosas demandas. Temos
que profesionalizar o sector, avanzando en formación regrada, conseguir
salarios dignos, o recoñecemento de enfermidades
profesionais, revisar os
coeficientes reductores e
garantir que as redeiras
-único colectivo que non
o ten na actualidade- o
consigan.
-Que resposta atoparon
nas institucións?
Moi boa. Sen a súa complicidade a asociación non
sairía adiante. Atopamos
interese e apoio a nivel
nacional e nas comunidades nas que estamos
presentes.

-Que profesións teñen
cabida na asociación?
Mariscadoras, redeiras,
comercializadoras e armadoras de seis comunidades
autónomas, pero estamos
a traballar para incorporar
a mulleres da conserva,
científicas e biólogas.
Ademais, este ano trataremos de que se sumen as
mulleres do País Vasco e
Cataluña.

-As mulleres do mar
quéixanse da súa invisibilidade, a pesar do seu
enorme peso nel. Por que
ese “esquecemento”?
Sempre estivemos aí de
forma silenciosa, apoiando
as economías familiares
pero sen que se nos vise
como base das mesmas.
Pero o certo é que os
barcos non faenan sen
redes, ou que o marisqueo
a pé é a principal fonte
de recursos de moitas
confrarías, ou que cada
vez hai máis mulleres que
poden tripular barcos. Nós
mesmas dubidamos do
noso protagonismo no sector, de crernos que somos
unha peza clave.

-Con tantos perfís, os
problemas serán variados, pero haberá algúns
comúns a todos os que

-Hoxe hai mulleres que
dirixen empresas do sector
do mar, presiden confrarías, asociacións como a

súa. Algo se avanzou…
Fai falta seguir avanzando.
É preciso que esteamos
na toma de decisións para
garantir que se pensa
no noso traballo e para
ofrecer a nosa perspectiva.
Estamos no sector para
sumar.
-Nun traballo da Universidade de Vigo sobre a
presenza das mulleres na
pesca os homes enquisados recoñecían a invisibilidade das mulleres, pero
todos sinalaron que o seu
principal problema era o da
conciliación familiar. Queda
traballo por facer…
A conciliación non é
responsabilidade só das
mulleres. Hai que cambiar
roles. Apostamos pola profesionalización das nosas
tarefas e por tanto é necesaria a corresponsabilidade
dos nosos compañeiros. O
paso que demos é a consecuencia da necesidade de
estar nos foros que nos
permiten mellorar as nosas
vidas e a do sector. Foi
un efecto do noso propio
convencemento.
-Como é a realidade das
mulleres bateeiras?
As bateeiras son unhas
profesionais únicas e
características de Galicia,
pero a súa realidade non
se diferencia moito do resto das mulleres da pesca.
En Galicia hai unhas 800,
propietarias e copropietarias das concesións, pero
a falta de visibilización
é clara, así como a nula
presencia nos órganos de
decisión; a isto hai que
engadir cuestións como
enfermedades profesionais
calificadas como comúns
que son propias das súas
tarefas.
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A COCIÑA DE MEXILLÓN DE GALICIA
MEXILLÓN DE GALICIA, ESCABECHE CÍTRICO
E SOPA DE LENTELLAS VERMELLAS
POR LUCÍA FREITAS
A nova entrega desta sección ten
como protagonista a Lucía Freitas,
cociñeira do restaurante “A Tafona” de Santiago de Compostela,
establecemento que acaba de obter
unha estrela da guía Michelín. A
súa proposta é “Mexillón de Galicia,
escabeche cítrico e sopa de lentellas
vermellas”.
“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, a propia dun alimento
que é único e a duns profesionais
que situaron a cociña de Galicia entre as máis importantes de España.

A RECEITA
-5 QUILOS DE MEXILLÓN DE GALICIA FRESCO
-ESCABECHE CÍTRICO:
2 allos porros
3 cenorias
3 cebolas
1 cabeza de allos ao medio
10 grans de pementa
4 grans de cardamomo verde
1 limón (e o seu zume)
2 follas de lima kaffir
15 gramos de xenxibre
15 gramos de galanga
1 pau de citronella
1 litro de aceite de oliva
250 ml. de vinagre de mazá
150 ml. de viño branco
25 gramos de pemento picante

-SOPA DE LENTELLAS VERMELLAS:
1 litro de caldo vexetal
300 gramos de lentella vermella
1 tomate
1 cebola
2 dentes de allo
35 gramos de xenxibre
1 cullerada de comiño en gran
1 cullerada de mostaza en gran
1 guindilla
1 feixe de coandro fresco
1 cullerada de salsa JAM (salsa fermentada)
1 cullerada de pemento doce
1 folla de loureiro
2 culleradas de cúrcuma en po
1 cullerada de garam masala

- Mini cenorias, verduriñas, pomelo e laranxa sanguina para
empratar.
ELABORACIÓN:
Para a realización do escabeche, confeitamos os ingredientes. Unha vez pochados, cortamos a cocción co viño e co vinagre e arrincamos o
fervor. Retiramos e incorporamos o pemento picante. Témolo que deixar repousar unha noite e despois filtrar por estameña ao día seguinte.
A continuación abrimos os mexillóns ao vapor e introducímolos no escabeche un mínimo de 24 horas.
Cocemos as lentellas co caldo, a cúrcuma e a folla de loureiro. Coas especias e as verduras facemos un refrito e terminámolo de remover co
pemento e o garam masala. A continuación, incorporamos as lentellas e cocémolo 10 minutos máis. Trituramos, coamos e reservamos.
Por outra banda, damos unha breve cocción ás mini cenorias e as verduriñas para terminar aderezándoas co líquido do escabeche. Coas
verduras sobrantes de coar o escabeche faremos un puré que servirá de base para o noso prato. Adornamos cuns anacos de pomelo e laranxa
sanguina ao bouqué e por último raiar pel de laranxa. Bo proveito!
www.mexillondegalicia.org

