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1. Cómo valoramos a situación actual das zonas costeiras no ámbito da actividade pesqueira, 
actividade económica (situación do emprego, emprendemento, relevo xeneracional…) e na 
dimensión social (papel da muller, oportunidades para a xente xoven,…)? 

• Problemas medioambientais da Ría: saneamento, exceso urbanización, 
• Disminución de persoas que viven desta actividade 
• Falta de relevo xeracional 
• Tripulacións de outros países 
• Empresas familiares 
• Desguace de gran parte da flota por problemas de cuota 
• Dependencia do Porto da Coruña de Portos do Estado 
• Desconexión do sector cos centros de investigación de Galicia 
• Moitos problemas con medio ambiente no tema dos residuos no mar 
• Continua reducción da flota 
• Pouca presenza da muller fora do marisqueo 
• Equipo técnico insuficiente no GAC, papel reactivo 
• Dignificar a imaxe do sector 
• Non existe prácticamente industria transformadora 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cales son os principais problemas e preocupacións en ditos ámbitos? 

• Despois de desguace, a xente non puido voltar por non haber capacidade para acoller 
• Furtivismo 
• Venta fora de lonxa 
• Maioría de mariscadoras a pé: mulleres 
• Diversificación dentro da actividade marisquera 
• Problema do combustible, aforro enerxético, outras alternativas 
• Contaminación 
• Problemas burocráticos das cotas 
• Imaxe do pescador como depredador 
• Normativa confusa 
• Trazabilidade do producto (pérdese na lonxa) 
• Concentración do proceso de comercialización na Coruña 
• Alta inversión para renovar a flota 
• Efectos negativos do dragado na ría de Betanzos (zona de cría )- Necesidade de 

consensuar co sector 
• O sector se reflexe como unha oportunidade de futuro 
• Falta de formación nas novas tecnoloxías, marqueting, técnicas de venta…. 
• Complicación na presentación de proxectos 
• Desconfianza do sector no que  ven de Europa 
• Acuicultura (multinacionais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cales poden ser as áreas emerxentes e as oportunidades que se lle ofrecen ao territorio 
cara o futuro? 

• Actividades de concienciación 
• Valorización medio ambiente e patrimonio mariñeiro 
• Concienciación e sensibilización lixo mariño 
• Distintivos calidade do producto pesqueiro 
• Un mundo moi interesante e descoñecido: a lonxa, o traballo da xente do mar, portos 

pequeños 
• Recollida de percebe no porto exterior 
• Arteixo: pequenas depuradoras 
• Formación 
• Reforzar a cooperación cos centros de investigación 
• Favorecer a comercialización directa 
• Marca de calidade (aproveitar a da Reserva da Biosfera MCeTM) 
• Valorización de descartes 
• Problema do saneamento como oportunidade 
• Hutchery e nursery en lugar de acuicultura 
• Uso dos descartes: cosmética… 
• Colaboración con empresas náuticas ou de buceo para actividades de diversificación  
• Uso comercial das especies invasoras para controlar as poboacións 
• Aproveitar a Reserva da Biosfera no territorio 
• Aproveitamento das algas 

 

 

 

 

 

 



4. A que obxectivos deben aspirar as zonas costeiras para acadar o seu desenvolvemento 
sostible? 

• Diversificación no sector da pesca 
• Concienciación e coñecemento do sector da pesca ao exterior 
• Fortalecemento no sector da pesca 
• Motivación das novas xeracións 
• Racionalización dos procesos 
• Novas vías de comercialización 
• Asociacionismo con visión empresarial 
• Fomentar o empoderamento da muller 
• Fomentar os procesos de gobernanza 
• Sensibilizar na necesidade de conservar 
• Cooperación entre todos os axentes do territorio 
• Potenciar sinerxias de traballo entre bateeiros e o sector marisqueiro e pesqueiro 


