PLADESEMAPESGA COMEZA U PROXECTO DE FOMETO DA
EMPLEABILIDAD DA MULLER O ÁMBITO MARÏTIMO-PESQUEiRO

O Presidente de Pladesemapesga, Miguel delgado, propuxo á xunta
da Plataforma Marítima o inicio para a creación do Proxecto da
Empleabilidad da Muller no Ámbito Marítimo e Pesquero que se
desenvolverá baixo o equipo multidisciplinar correspondente e
creado para este fin.
Trátase dunha investigación que sirva como precursora de
formación e apoio a mulleres maiores de 45 anos en situación de
desemprego transversalizando unha educación en valores, o
empoderamiento das mesmas para garantir a mellora da súa
situación económica a través do autoempleo mediante a creación
de grupos vinculados á recuperación de produtos artesanales da
pesca e o seu posterior comercialización.
O proxecto implica a creación dunha rede que permita aos que
imparten formación e información así como de asesoramiento en
colaboración cos entes relacionados co sector pesquero de
Galicia, xunto con entidades do ámbito relacionado co litoral
galego
integrado
nos
recursos
mariños
e
pesqueros
como
estruturas de facilitación, acompañamiento e coordinación.
O Obxectivo xeral deste proxecto é o fomento do autoempleo
mulleres de 45 anos no ámbito marítimo pesquero en situación
desemprego
a
través
a
creación
de
cooperativas
manufacturación de produtos de pesca tradicionais propios
cada zona do noso litoral.
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Razóns máis que suficientes para iniciar este proxecto de apoio
ás mulleres do noso litoral.
A pesca de litoral ou de baixura, é a que se efectúa nas
proximidades da costa. Se faena con pequenas embarcacións e
técnicas generalmente artesanales. As saídas non exceden un día,
polo que o peixe capturado póxase fresco nas lonjas ese mesmo
día.
En Galicia a pesca litoral e o marisqueo é a actividade pesquera
con máis activos.
O 87% dos barcos pesqueros galegos son empregados nestas artes
menores, así como un 68% do emprego directo na industria
pesquera galega está destinado á pesca costera e o marisqueo.
Máis de 190 especies comerciais son obtidas con estas prácticas,
tanto de peixe como de marisco.
Nas
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galegas
atópanse
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pulpos,
percebes, sepias, berberechos, centolas, nécoras,

almexas,
xureles,

caballas, sardiñas, fanecas,
grazas á pesca de litoral.
As técnicas de marisqueo
respetuosas co ecosistema.
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Ademais utilízase unha xestión de recursos que protexe o medio
mariño: tallas mínimas, cotas máximas por día, vedas, etc.
Mostra mais que suficiente para iniciar este proyecto reflexado
en;
Festa do Marisco de Ou Barqueiro (Mañón)
Festa gastronómica que se celebra cada ano na parroquia de Ou
Barqueiro, no municipio de Mañón. Este ano terá lugar os
próximos días 6 e 7 de Decembro e os asistentes poderán
participar nos actos relixiosos, a tradicional degustación e a
verbena amenizada por orquestas do momento.
Festa Gastronómica dous Produtos do Mar (Illa de Arousa)
Xornadas de degustación gastronómica que terán lugar no
municipio arousán desde o 1 ao 3, do 14 ao 17 e desde o 22 ao 24
de Agosto.
Durante estes días, veciños e visitantes poderán gozar, a prezos
populares, dunha gran variedade de produtos do mar ao natural ou
cociñados de diferentes formas, que se poderán adquirir e
degustar baixo as carpas instaladas para a ocasión no paseo
marítimo de Ou Xufre.

Festa do Marisco (Ou Grove) celébrase desde 1963, os amantes do
marisco terán unha nova cita na vila pontevedresa de Ou Grove
coa celebración desta festa gastronómica, Festa declarada de
Interese Turístico Nacional, que este ano alcanza xa o seu 51
edición. Os asistentes a este gran evento culinario, ademais de
poder degustar exquisitos mariscos, tamén poderán deleitarse cos
numerosos actos lúdicos programados para a ocasión.

Sabores dá Ría (Moaña) Desde o luns 4 ata o venres 22 de Agosto
celebrarase no término municipal de Moaña unha nova edición dos
Sabores dá Ría. Haberá degustaciones en diferentes locais da
vila.
Festa do Marisco (Barreiros) Festa gastronómica que ten lugar no
municipio de Barreiros os días 16 e 17 de Agosto. Durante a
xornada festiva todos os asistentes poderán degustar unha gran
variedade de marisco a prezos populares.
Festa Gastronómica en Raxó - Santiago Apóstolo (Poio) O porto de
Raxó acollerá durante os días 24, 25, 26 e 27 de Xullo unha nova
edición da Festa Gastronómica, que se vén celebrando desde fai

sete anos para dar a coñecer a todos os visitantes, os produtos
máis frescos e de maior calidade de ríalas galegas, a prezos
popular.
Festa dá langosta e dá cociña mariñeira? que organiza o Concello
da Garda.
Festa de Interese Turístico de Galicia.
Tui mantén este ano a Festa dá Angula. A primeira edición da
Festa dá Angula foi no ano 1968. A data elixida para a súa
celebración anual é o domingo de Pascua.
Festa do Berberecho (Foz) Festa gastronómica que se celebra no
peirao da localidade de Foz desde o 23 ao 25 de Xaneiro.
Festa dá Exaltación dá Navalla dás Cíes (Cangas) I Festa dá
Exaltación dá Navalla dás Cíes que terá lugar no municipio de
Cangas desde o 28 ao 30 de Marzo. Todos os asistentes a este
evento
gastronómico
poderán
degustar
nunha
veintena
de
establecementos hosteleros da localidade deliciosas navajas á
plancha, elaboradas seguindo distintas receitas. O prezo da
media ración será de 5 euros e a ducia terá un custo de 9 euros.
Os comensais asistentes á rúta culinaria poderán votar ademais
polo seu prato favorito.
Festa dá Navalla (Muros) Festa gastronómica que se celebrará na
localidade de Muros o vindeiro sábado 2 e domingo 3 de Agosto.
Os asistentes poderán degustar exquisitas navajas a prezos
populares e gozar coas diversas actuacións musicais que
amenizarán as xornadas.
Festa dá Exaltación dá Navalla (Illa de Arousa) Xornada de
degustación deste delicioso produto do mar na Illa de Arousa que
se celebrará no paseo marítimo de Ou Xufre os días 18, 19 e 20
de Xullo. Ademais das sabrosas navajas á plancha, os asistentes
poderán degustar outros pratos cociñados para a ocasión e a
prezos populares.
Festa dá Navalla de Aguiño (Ribeira) Festa gastronómica de
exaltación da navaja que se celebra na parroquia de Aguiño, no
municipio de Ribeira. A zona portuaria acollerá o próximo día 3
de Agosto, este evento que dará cabida á multitude de xente que
chega promovida pola degustación deste produto típico de ríalas
galegas.
Xornadas Gastronómicas de Exaltación dá Centola (Ou Grove) Nova
edición das Xornadas Gastronómicas de Exaltación dá Centola que
se celebrarán do 22 de Novembro ao 8 de Decembro na vila
pontevedresa de Ou Grove. Durante as xornadas todos os
asistentes poderán gozar de degustaciones, mostras, catas,
concursos...que se levarán a cabo para enxalzar este delicioso
marisco.

Festa dá Ameixa (Poio) A parroquia
Poio, acollerá durante os próximos
nova edición da Festa dá Ameixa. Ao
os asistentes poderán degustar este
Baixas a prezos populares.

de Campelo, no municipio de
días 12 e 13 de Xullo unha
longo de dúas xornadas todos
apreciado molusco de Ríalas

Festa dá Ameixa e ou Mexillón (Narón) O próximo 9 de Agosto a
parroquia de San Mateo de Trasancos, municipio de Narón,
acollerá unha nova edición da Festa da Almeja e o Mejillon. Os
asistentes á festa gastronómica poderán gozar da degustación da
almeja, o mejillón e o rico churrasco.
Festa dá Ameixa de Carril (Vilagarcía de Arousa) Nova edición da
festa gastronómica que enxalza as almejas de Carril, de gran
sabor e con gran prestixio ao longo de todo o territorio
nacional. Durante o venres 15 de Agosto, a xornada centrarase no
Concurso dá Ameixa Cociñada e será o domingo 17 cando multitude
de xente, chegada desde distintos puntos da comarca, achéguese
ata a pequena vila de Carril para poder degustar este exquisito
bivalvo. Festa de Galicia de interese turístico.
Festa Gastronómica dá Ameixa Roxa (Illa de Arousa) Festa
gastronómica de exaltación da almeja vermella que terá lugar
nunha carpa instalada para a ocasión no Porto do Xufre durante
os días 29, 30 e 31 de Agosto. Os asistentes poderán degustar as
almejas coa adquisición dos tickets a prezos populares.
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Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G70321807 - Registro 2012/016402 con más de 24.700 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos,
marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud
por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y
info@pladesemapesga.com . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que ha conseguido
mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y pesquero sin el apoyo económico necesario ni el
soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo de lucro
ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo
nuestras noticias a través de las redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo! , Este Diario Digital se
rige por la Ley española y en particular por la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, y demás normas concordantes.

