BRAVAS DO MAR: MULLERES NA PESCA.
FAENANDO CARA Á IGUALDADE.
Esta é unha pugna por visibilizalas, por
darlles o lugar que merecen, o lugar que
lles pertence por loitadoras, por valentes,
por BRAVAS.
As Mulleres na Pesca foron historicamente
ignoradas e en moitos casos menosprezadas. Este é o seu momento, o momento das
Bravas do Mar, e por iso este libro e esta
iniciativa teñen tanta importancia. Porque
agora toca Faenar cara á Igualdade.
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#EUSONBrava son historias de mulleres
reais, en diferentes ámbitos relacionados
co sector pesqueiro. Un sector masculinizado ó longo do tempo, e que aquí se vai
escribir en feminino. Porque se busca que o
futuro supoña un cambio, e que as que veñan detrás non teñan dúbida ningunha da
súa valía e que poidan ser o que desexen.

rez Lires. Neste estudo, unha das principais
conclusións foi a invisibilización dos oficios
realizados por mulleres e a desigualdade
de oportunidades á hora de acceder a
certos postos de traballo.
En Bravas do Mar quérese dar resposta a
esa conclusión, mediante a publicación de
testemuñas de mulleres do sector, que serán
presentadas ó mundo en xeral e en particular ás nosas e nosos mozos que son o futuro,
e que agardamos sexan o futuro do cambio
por unha igualdade real.
OPROMAR, desenvolve este traballo dentro
do seu Plan de Produción e Comercialización 2020, cofinanciado pola Xunta de Galicia e o FEMP.

Faenando cada á igualdade é unha iniciativa de OPROMAR para poñer en valor
o papel da muller no sector pesqueiro. A
súa andaina comezou en 2018 cun estudo
sobre a realidade das profesionais deste
sector, desenvolvido pola investigadora
da Universidade de Vigo Dna. María ÁlvaIII
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Muller do mar, ti tes a pel cuberta de escamas, polas túas veas corre salitre
e os teus ollos sempre reflicten o vaivén de barcos de pesca. Ese anhelo
do son do océano nos teus oídos levoute a formar parte deste mundo complexo.
Nun sector de homes onde a muller sempre tivo un papel esencial pero invisibilizado, conseguiches chegar a postos que ninguén cría que eran para
ti e facerte escoitar naqueles outros que xa ocupabas pero onde ninguén
te valoraba.
Es brava. Brava do Mar. E esa bravura foi a que che permitiu sobresaír e
mostrarte ante o mundo orgullosa de quen es e do que fas.
Grazas por non renderte. Grazas por ser valente. Grazas por pelexar. Grazas por ser Brava.

ARANTXA
Patroa de Altura.
Viveiro, Lugo.
Se unha coñece a Arantxa, o primeiro que percibe é a súa franqueza, logo a súa simpatía.
Gáñate dende o minuto un cando che di, cun
brillo especial nos ollos, que lle encanta a pesca. Así, sen máis rodeos.
Destacan moitos aspectos nela, pero quizais
caiba sinalar a seguridade que transmite. Esa
autoesixencia que destaca en si mesma unida
ó feito de que nunca se dera por vencida en
cumprir o seu soño de traballar a bordo dun
pesqueiro, son características que sen dúbida
convencen da súa valía como persoa e como
profesional. É unha Brava do Mar, iso é innegable.
Ri ó recordar que comezou a estudar na escola náutica coa idea de traballar en pasaxe, e
como tan só uns meses despois xa tiña clarísimo que a súa vocación era a pesca.
A frustración que se percibe nela ó contar os
obstáculos que atopou tras rematar a súa formación para poder embarcar nun pesqueiro é
grande. Dende ter que facer as prácticas do
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Cre que a súa condición de muller aporta prudencia e mellora a convivencia a bordo, xa
que así llo teñen referido os seus compañeiros.
Tamén sabe que esta mesma condición é a
que obstaculizou durante tanto tempo que lle
desen a súa primeira oportunidade. A pesca
Pero a súa insistencia finalmente deu froito, e é un mundo maioritariamente de homes, e a
conseguiu un posto a bordo dun pincheiro de bordo éo case de maneira exclusiva.
Gran Sol, onde estivo bastante tempo faenando en augas inglesas e irlandesas con palan- Para Arantxa, o futuro da pesca pasa por
cambiar a percepción histórica que se ten
gre de fondo.
dela: dunha profesión dura e de risco á que
Di arrepentirse de non ter saído antes da súa se acudía por necesidade pero non por vozona e arriscarse a explorar outros caladoi- cación, á dunha profesión digna que pode e
ros e outras artes de pesca. Non foi ata 2018 debería ser vocacional ou polo menos elixida.
cando, a través do proxecto REDMAR de FUN- Remarca sentirse orgullosa de telo conseguido,
DAMAR, atopou outras oportunidades laborais e non é para menos, por si mesma e para si
que lle abriron as portas a un mundo totalmen- mesma. Non por todas as mulleres, non se cre
te descoñecido para ela como o son Malvinas tan importante, se non por ela. Non se sente
e NAFO, onde se pesca con arrastre de fondo precursora de nada, pero, con todo, éo. De
feito aínda que non sexa consciente, si que foi
a moitos quilómetros da casa.
por todas. Brava.
Agora que xa é unha muller experimentada no
sector, estuda para acadar o título de capitana de pesca antes de que chegue o verán
de 2020, no Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico en Vigo. Aprendizaxe continua. A bordo e en terra. Muller incansable. Recoñecida
pola súa labor alí onde estiver.
curso nun remolcador porque ningún armador
a quería enrolar, ata pasar tres anos nos portos da súa zona, Celeiro e Burela, buscando
unha empresa que se decidise a darlle unha
oportunidade.

O que máis lle gusta da súa profesión é poder
coñecer novos lugares e persoas, e aprender
de diferentes culturas. O enriquecemento persoal. Ademais, coma todas as Bravas do Mar,
destaca a importancia do traballo en equipo:
“nun barco todas e todos somos importantes.
Se un ou unha falla, todo se derruba”.
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BERTA
Redeira e armadora.
Aguiño, A Coruña.
As redeiras son esas mulleres invisibilizadas
pola pesca e que porén son engrenaxe esencial para o funcionamento do sector, sobre
todo da flota de cerco.
Encargadas de manter os aparellos utilizados
para pescar en perfectas condicións, cosendo
con dedicación as roturas infrinxidas durante
a captura dos manxares mariños que chegan
ó teu prato cada día, as duras condicións de
traballo deixan un trazo ben visible nos seus
corpos.
Berta chegou a esta profesión por vocación,
pero tamén por necesidade. Con catorce
anos decidiu aportar o seu gran de area na
economía familiar e comezou a coser panos
de rede xunto a outras mulleres. Cando o conta non se percibe nela ningún arrepentimento,
se non máis ben o orgullo de ter atopado ben
nova o seu lugar no mundo.
A afouteza é parte tamén das Bravas do Mar,
e en Berta percíbese esa cualidade cando
nos describe o seu labor. Destaca que durante
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anos as redeiras tiñan que levar a cabo o
seu oficio á intemperie, sentadas no chan e
sen máis apoio cós seus propios corpos. As
condicións melloraron recentemente no seu
porto de traballo, xa que agora posúen unha
nave resgardada e bancos onde sentar adaptados ó tipo de labores que executan.

vida, e cre que como muller, aporta ó sector
tranquilidade. “Os homes son máis temperamentais e ante as adversidades tenden a
responder de forma impetuosa. Nós, con paciencia e sobre todo experiencia de anos,
facémoslles ver que todo pode ter solución e
conseguimos que se calmen”, conta. Recoñece
que ás veces esta parte é a máis difícil de ser
Non obstante, a amargura enche a súa voz muller no sector, porque simplemente pola súa
ó contarnos como esta labor tamén supuxo condición de muller nun sector masculinizado
para ela e outras compañeiras unha serie de poden chegar a non valorarte debidamente
doenzas de orixe ósea e muscular propias da como profesional.
súa profesión, debidas nunha gran parte a
esas condicións duras xa descritas.
Como armadora ademais de redeira, cre que
o futuro do sector pasa por conseguir cotas
Berta é Brava do Mar por partida dobre, xa xustas e ben repartidas para cada embarque actualmente é copropietaria dun barco cación, así como mellores condicións na venda
de cerco xunto ó seu marido. Ela e dúas mul- que permitan que os produtos pesqueiros se
leres máis son as encargadas da reparación valoren debidamente.
dos aparellos deste barco. Di que valora moito o traballo en equipo porque permite unha
organización mellor das tarefas, unha optimización de tempos e sobre todo sororidade
en épocas duras.
Cando fala sobre os fallos cometidos e como
aprendeu deles, un sorriso vén á súa boca, recordando como nos tempos mozos tiraba de
forza bruta para desenvolver moitas labores,
simplemente por orgullo ó non querer pedir
axuda ós homes. Di que agora non o fai, e
se volvese atrás non repetiría esa actitude, xa
que o equipo o forman todas e todos.
O que máis valora do seu traballo é a independencia económica que lle permite ter na
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ENCARNA
Armadora de OPROMAR.
Bueu, Pontevedra.

O seu maior logro, e dio cun sorriso ben amplo,
é ter conseguido que a empresa siga a flote
a pesar das adversidades ocorridas e dos riscos acometidos.

Cando ela e seus irmáns medraron, cada un
colleu un posto de traballo co que aportar o
seu gran de area na empresa familiar. Naquel
momento unha muller a bordo non era común,
polo que optou por estudar para formarse na
xestión administrativa.

Para ela, o futuro do sector pasa por conseguir atraer a persoal cualificado para traballar a bordo, demostrando que as condicións
nos barcos melloraron moito nos últimos anos,
e tamén por conseguir cotas máis favorables
para afrontar o futuro con seguridade, o que
axudaría a xestionar sen tantas incertezas e
podendo asumir riscos que permitirían ó sector
seguir evolucionando.

Comezou moi nova no sector. Recorda que a
chamaban “nena” e que tivo que facerse respectar por ser xove e por ser muller nun sector
de homes. Así e todo, agora sente que ten o
seu oco e séntese apreciada polos seus compañeiros.

Encarna pasa gran parte dos seus días na
lonxa, ou quizais sería máis correcto dicir das
súas noites. Encárgase de recibir a mercancía
do seu barco, controlar a súa descarga e a
súa venda, e despois verificar que os trámites
administrativos seguen o seu curso.

Cre que a muller en si mesma non aporta nada
diferente ó sector, pero si que suma e é parte importante deste, e non concibe o traballo
como algo individual na súa empresa, convencida de que un bo equipo é garantía de éxito
en calquera faceta da vida.

Recoñece que lle gusta moito o que fai, sobre
todo porque a mantén afastada da monotonía. Todos os días son diferentes para ela e
pese ó gran número de horas nocturnas que
lle dedica, séntese feliz de facelo.

Xa estaba á fronte da empresa cando decidiron arriscar nunha nova construción de
embarcación que lles permitise modernizarse
e realizar unha actividade pesqueira mellorada. Recórdao coma unha época de incerteza,
sobre todo porque as capturas non estaban
no seu mellor momento. Con todo, sempre creu
que era unha inversión necesaria, e está convencida de que a superación no día a día é
primordial para prosperar.

É unha Brava do Mar, xa que aínda que cada
vez son máis mulleres as que están á fronte de
empresas pesqueiras nos traballos de terra, o
seu comezo non foi tan doado. Segunda de
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cinco irmáns e única muller, naceu no seo dunha familia mariñeira, pois seu pai tiña un barco
pequeno de pesca e súa nai encargábase
da venda das capturas.
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JUANA
Xerente de ORPAGU.
Ribeira, A Coruña.
As Organizacións de Produtores, coma OPROMAR ou ORPAGU, son entidades que engloban
diferentes empresas armadoras que posúen
barcos de pesca. Os seus labores son variados, dende a representación da súa flota
ante organismos pesqueiros nacionais e internacionais ata a innovación e modernización
do sector.
Juana leva en ORPAGU moitos anos, pero se
ben veu ó mundo en familia de mariñeiros, a súa
orientación educativa estivo máis relacionada
co mundo empresarial no ámbito da administración, contabilidade e xestión de recursos
humanos. A casualidade quixo que acabase
profesionalmente nesta organización, xa que
foi a través dun anuncio no periódico como
soubo que buscaban alguén que se ocupase
de recursos humanos e xestionase as tripulacións dos barcos asociados.
Comezou nese ámbito, pero a súa xuventude,
unida ó seu carácter de Brava do Mar, propiciou que destacase e fose adquirindo novas
competencias ata que chegou á xerencia da
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entidade, sempre coa confianza plena dos ar- ámbito laboral, e está convencida de que a
eles lles custa máis.
madores ós que representa.
A súa mirada brilla cando explica que lle encanta o que fai, que é unha afortunada por
traballar onde traballa, sen monotonía, con retos constantes, e que lle permite coñecer moita
xente e aprender cada día. É consciente de
que é un traballo esixente, que implica estar ó
día en moitos ámbitos, xa que a pesca vese
afectada por moitas vertentes, dende a lexislativa ata a biolóxica, pasando pola política
ou a sanitaria, e a satisfacción de levalo a
cabo lese na súa cara.

O seu maior logro foi que ORPAGU pasase de
ser unha mera xestora de barcos e empresas a
ser unha entidade innovadora que abriu portas sen explorar antes, coma a comercialización ou a creación de novos produtos.

Juana, ou Juani, como a coñecen todas e todos, ten dous mantras: “o que non arrisca non
avanza” e “se es conservador non te equivocas, pero tampouco te aventuras a que saia
ben”. Por suposto, é das que pensan que non
existen fracasos, se non oportunidades das
Recoñece que naceu no momento axeitado que aprender. De feito, di que se volvese atrás
para que ser muller non fose un problema á volvería facelo todo da mesma maneira.
hora de ascender na súa profesión, xa que en
xeracións anteriores seguramente non sucede- Desde pequena ven escoitando que o sector
ría. Aínda así, os comezos foron se non duros, si se acaba, que non ten futuro. Pero ela está
incómodos, sendo a única muller en moitas das convencida de que non, de que o que remareunións ás que acudía. Pero grazas ó feito de tan son etapas, pero o sector continuará porrepresentar a un colectivo forte que confiou que se vai adaptando ás dificultades. Coma
plenamente nela, sente que hoxe ten un lugar. agora, na que cre que a palabra clave é diNon obstante, ten ese lugar grazas ó seu es- versificación.
forzo e á súa bravura.
É consciente tamén da importancia do traballo en equipo e asegura que “non hai líderes
bos se non hai un bo equipo detrás”.
Como muller sente que ten unha vantaxe competitiva, xa que historicamente elas asumían a
xestión da casa, da familia, do traballo e das
súas vidas facendo unha xestión multidisciplinar simultánea que agora poden aplicar no
9

LIDIA
Capitana de pesca.
O Rosal, Pontevedra.
A sinxeleza e sinceridade de Lidia cando fala
da súa profesión non nos fai imaxinar todo o
traballo e tenacidade que hai detrás da súa
historia.
Namorada do mar e de todo o relacionado
con el, comezou a súa relación con este medio cursando estudos de acuicultura. Porén,
aconsellada polo seu pai, gardacostas de
profesión, que xa debía de ver nela esa capacidade innata para desfrutar do oficio a
bordo, a continuación formouse como patroa
de pesca.
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As prácticas a desenvolver ó rematar esta formación non foi capaz de facelas nun pesqueiro, e tras unha época de busca sen froitos, optou por seguir estudando. Foise ata A Coruña
cursar a carreira de Marina Mercante, e xusto
cando estaba a rematar coñeceu REDMAR, un

proxecto de FUNDAMAR que axudaba a mul- lántico en Vigo, que xa está nas súas mans.
leres do sector a embarcarse en barcos de Está orgullosa, e non é para menos. Para ela o
pesca.
seu principal logro é o de sentirse escoitada
e valorada como profesional nun sector moi
Así acabou Lidia como segunda oficial de esixente.
ponte nun barco de arrastre de Malvinas, cumprindo o seu soño de embarcar nun pesque- No mar sempre hai situacións de risco, e para
iro. Destaca do seu oficio a posibilidade de ela aprender a xestionalas é de vital imporcoñecer xente de diferentes culturas con out- tancia. Tamén aprender dos erros e mellorar
ras formas de pensar e das que sempre se tódolos días. Esta Brava do Mar fala de insistaprende. Tamén destaca o salario, que para encia e aprendizaxe coma se fosen a clave
ela é alto en comparación cos que se poden de todo.
atopar en terra.
Albisca un futuro prometedor na pesca para
Recoñece que é un traballo esixente, pois os calquera que se queira aventurar neste sector.
salarios percibidos dependen dos benefici- Está convencida de que as melloras na haos económicos da empresa ó rematar cada bilitación e nas condicións de vida a bordo
período de pesca, e estes dependen das realizadas polas empresas armadoras nos úlcapturas que o barco leve a terra. Ademais, timos anos seguirán no futuro, e que os salacanto antes se termine de pescar antes se rios farán que esta sexa unha opción laboral
pode volver a ver á familia.
atractiva para as futuras xeracións.
Atopar embarque, que che dean esa primeira oportunidade para demostrar o que vales
e seguir formándote é a principal dificultade
que se atopa calquera cando quere comezar
no mundo da pesca. E ser muller non axuda,
aínda que xa foi peor, porque seguen a ser
poucas e esíxeselles demostrar máis que se fosen homes.
Así e todo, foi capaz de facelo. Embarcou en
pesca. E conseguiu ascender ó pouco tempo a primeira oficial e que os seus superiores
a animasen a obter o título de capitana de
pesca no Instituto Marítimo Pesqueiro do At11

MARÍA
Armadora de OPROMAR e asesora
de barcos estranxeiros.
Aguiño, A Coruña.
Cando unha se atopa por primeira vez con
María pode sentirse intimidada pola seguridade e confianza que transmite. É unha Brava
do Mar que se fixo a si mesma.
De familia mariñeira, criouse embebida de salitre e peixe. Dende ben cativa acompañaba a
seu pai nas descargas dos barcos de cerco
de seu tío, e antes incluso de rematar de estudar xa lle xurdiu a oportunidade de xestionar
os barcos ingleses que acababan de mercar
os seus familiares.
Co tempo contactárona outras empresas armadoras con barcos ingleses que querían que
ela lles xestionase os temas administrativos e
legais, xa que ademais de coñecementos de
inglés marítimo posuía xa unha ampla experiencia no sistema de pesca inglés e contactos
no país anglosaxón. Do mesmo xeito, liderou a
creación dunha Organización de Produtores
no Reino Unido e traballa na xestión diaria
desta.
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A súa voz denota emoción e paixón cando fala do sector da pesca. Considérase
moi afortunada por coñecer xente de moitos
ámbitos e lugares, empaparse do que outros
e outras saben, e sobre todo sentirse querida e apreciada polas persoas para as que
traballa. Muller dinámica e inqueda, considera que a pesca lle permite desenvolver a súa
mente, e máis ca un traballo considérao un relax. Recoñece que hai momentos peores, coma
as noites na lonxa tendo que permanecer de
pé moitas horas e sen descansar, pero o resto
compénsaos.

A pesar da seguridade nela mesma que transmite, cústalle recoñecer o seu éxito dentro da
pesca. Abraia saber, por exemplo, que foi consultada por avogados do Reino Unido para
ser asesora nunha denuncia ó Goberno inglés
por unha suma de diñeiro moi cuantiosa.

Cando lle preguntan polos riscos asumidos, di
que cometeu moitos erros económicos, facendo
investimentos que lle saíron mal, pero que sempre se acorda do que dicía súa tía “vender e
mercar, todo é comerciar” e polo tanto non os
considera riscos. O risco máis grande para ela
foi o atrevemento que sempre tivo que mostrar
Por iso non ve a esixencia como tal agora para loitar polo seu sitio neste sector.
mesmo, pero cando fala dos comezos é diferente. Facerse un oco nun mundo de homes A burocracia, asegura, afoga á pesca. O seu
e traballar moitas noites seguidas na descar- futuro pasa por simplificar e reducir o número
ga foi complicado. Relata xa sen rancor esa de normativas e trámites administrativos. Tamén
época en que tiña que chegar á lonxa da cre necesario unificar controis, pois a cantiCoruña e enfrontarse a outros traballadores dade de inspectores actuais é desmesurada
polo espazo para a poxa, onde recibía burlas e impracticable. Outro dos hándicap que repor ser muller e a desafiaban continuamente. salta son as cotas, insuficientes para unha acCon todo, é muller brava e ninguén conseguiu tividade sostible economicamente.
arredala do seu camiño.
Considera que a súa maior aportación ó sector foi conseguir que diferentes empresas deste
investisen en barcos ingleses. Non por animalos,
se non porque viron o negocio que iso supuña.
Segundo as súas palabras “a persoa que non
traballa en equipo está abocada ó fracaso”.
Convencida do valor das aportacións dos
demais, cre que cantas máis mellor e máis asegurado o éxito.
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Comezou a traballar con 14 anos na empresa
familiar. Conta que cando súas tías abandonaron o negocio herdado, ela non dubidou en
facerse cargo. Sempre lle encantou o seu traballo e a independencia económica que este
lle outorgaba.

MERCEDES
Fundadora de Rosa de los Vientos.
Bueu, Pontevedra.
O sector pesqueiro é moi amplo, e se ben
OPROMAR representa ós produtores, outro
subsector de vital importancia para Galicia é
o da transformación. A este subsector pertence
a empresa Rosa de los Vientos, fundada por
Mercedes e o seu marido hai algo máis dun
cuarto de século, e que se dedica á elaboración de produtos frescos e conxelados, sendo a súa especie estrela o polbo, pero non a
única.
Mercedes ten unha historia familiar ligada ó
mar e ó polbo dende o século XIX. Seus avós
tiñan barcos de pesca e súa avoa secaba e
vendía polbo. Seu pai tamén mariñeiro e súa
nai redeira, seguiron vivindo do mar e dos seus
recursos.
14

É optimista por natureza, e cando fala de
como se internacionalizou a súa empresa di
que foi unha casualidade nacida do mal momento do sector no ano 2002 tras o accidente do Prestige. Pero escoitando o relato, unha
dáse conta de que non estaba disposta a ver
caer todo aquilo polo que loitara e que unha
No ano 1991 houbo unha ausencia total de vez máis non dubidou en coller a maleta e ir
peixe para cebo nas Rías Baixas, e non dubi- buscar o produto a onde fixera falla. Neste
dou en coller o coche e ir buscalo á Coruña caso viaxou a Marrocos e Mauritania para
para que o seu marido puidese seguir pescan- mercar polbo, que despois tamén conseguiu
do. Ó día seguinte xa tiñan corenta clientes e exportar debido á falta de produción no resto
comezaron co negocio do cebo.
do sector.
Persoa resolta onde as haxa, di que nunca
tivo dificultades para traballar, pero si que ten
claro que ser muller implica salarios menores, e
loita para que iso non pase na súa empresa,
onde ela lidera un grupo de persoas coma se
fosen unha gran familia. A proximidade no trato
crea un bo ambiente de traballo que permite
conseguir o éxito naquilo que se propoñan,
pois o traballo en equipo é o seu segredo no
día a día.

Para Mercedes a pesca atópase actualmente
nun punto de inflexión ou cambio, xa que factores coma o cambio climático, a carencia de
cotas suficientes, ou a falta de tripulacións,
están obrigando ás empresas pesqueiras a
adaptarse a novas necesidades que determinarán o seu futuro. E ten claro que a súa
empresa depende do seu éxito.

Perfeccionista ata límites insospeitados, esta
Brava do Mar que transmite serenidade ó
falar non concibe un traballo que non estea
sexa ben feito. Que as cousas saian como tiña
planeado é a súa maior satisfacción.
Como muller ten claro que as tarefas na súa
empresa poden ser realizadas tanto por homes
como por mulleres, pero cre que elas aportan
un punto de seguridade e sosego ó día a día,
que fai que todo se desenvolva en mellores
condicións.
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É moi difícil entender pesca sen investigación
pesqueira, xa que a avaliación dos recursos e
do ecosistema é vital para manter unha actividade sostible e respectuosa co medio ambiente.
Nélida irradia sabedoría. Nos seus xestos deixa
entrever a persoa inqueda e dinámica que é,
aspectos que reflectiu na súa carreira profesional como investigadora durante trinta e sete
anos.
Póñenselle ollos de soñadora cando relata
como xurdiu ese interese polo mar, sendo unha
meniña de tres anos que emigraba a América
do Sur nun barco chamado MONTSERRAT. Di que
aí debeu de comezar a súa obsesión, xa que
non concibía unha vida lonxe del.

NÉLIDA
Investigadora xubilada.
Ramiráns, Ourense.

Volveu a España a estudar, a onde seus pais a
enviaron para cursar Bioloxía en Madrid. Pero alí
nin había mar nin había peixes, así que ó rematar
volveu a Galicia. Comezou a traballar no intermareal como bolseira non remunerada, e cando as antigas caixas de aforro ofertaron bolsas
para o Instituto Español de Oceanografía, concedéronlle unha. Nesa época empezaron a desenvolverse os equipos de investigación de asesoramento pesqueiro á administración, a onde
a destinaron para avaliar recursos demersais da
área atlántica.
Di que tivo moita sorte ó conseguir a bolsa, pois
iso abriulle as portas do seu mundo desexado.
Un mundo que consistía nun reto continuo de
aprendizaxe, xa que todo estaba por facer.
Ó mesmo tempo recoñece que foi moi duro
debido á esixencia, pois a carreira de Bioloxía
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era moi académica e memorística, co cal non
te preparaba realmente para traballar. Supoñía
moito esforzo enfrontarse ó día a día porque a
incerteza a desbordaba por falta de formación.
Sumadas a estas dificultades e á ausencia
dunha estrutura de apoio para o traballo, estaba a rixidez das estruturas existentes que non
permitían evolucionar. Ademais, non había comunicación entre equipos e había unha carencia total de definición de obxectivos no IEO. As
mesmas persoas tiñan que recoller mostras, dirixir proxectos, avaliar recursos e acudir a foros
pesqueiros como asesores, o que implicaba que
non se podían especializar en nada.
De ser muller investigadora a principios dos anos
setenta destaca sobre todo que eran poucas.
Dentro do equipo non se percibía discriminación
en si mesma, pero sobre todo ó principio era un
ser raro ó que non lle permitían integrarse de
todo. O peor, comenta, era o trato nos buques
oceanográficos, onde desprezaban ás mulleres,
que tiñan que demostrar ser mellores no seu traballo ca os homes e ás que non se lles permitía
cometer erros.

lentos.
Brava do Mar, nunca deixou de loitar por conseguir realizar o seu traballo con éxito, moitas
veces cun sacrificio persoal moi alto, sobre todo
polas horas de traballo extra, o que supuña
unha renuncia a máis tempo coa familia.
Todas as carencias no sistema de investigación
que Nélida narrou eran para ela o maior risco
na súa profesión, pois mantíñana sempre en estado de alerta coa sensación de estar ó borde de non dar abasto, de poder fracasar. Isto
foi así durante moito tempo, ata que comezou
a traballar cos descartes pesqueiros. onde a
seguridade no que facía lle permitiu desenvolverse de forma totalmente satisfactoria.
Para un sector pesqueiro con futuro cre imprescindible que o Estado defina que quere para
a pesca, que os organismos de investigación
leven a cabo os obxectivos que se definan e
que se forme para isto unha estrutura forte pero
flexible que permita evolucionar.

Segundo as súas palabras, “o equipo é fundamental, se non nada funciona”. De feito ó ser preguntada pola súa aportación dentro do instituto, di que ela soa non conseguiu nada, sempre
foi en equipo. Ela aportou ideas e traballo dentro del, pero sen o resto non tería sentido.
Séntese orgullosa de ter conseguido que algunhas empresas do sector chegasen a entender que sen un recurso forte o futuro da pesca
non sería posible, pero tamén é consciente de
que os cambios de mentalidade na pesca son
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PILAR
Armadora e Secretaria de OPROMAR.
Cidade de Pontevedra.
Detrás de xestos pausados e incluso algo tímidos, Pilar esconde a personalidade forte dunha
Brava do Mar. En canto comeza a compartir
as súas vivencias no sector da pesca, a súa
mirada transmite determinación e seguridade.
Os días de Pilar transcorren como principal
xestora da empresa familiar herdada de seu
pai, e na cal traballa tamén seu irmán como
parte da tripulación do barco que posúen.
A tradición pesqueira lévaa nas veas dende
ben pequena, cando visitaba os barcos e a
lonxa xunto ó seu proxenitor.
En canto rematou os estudos, non dubidou en
dedicarse ó sector, onde fai labores administrativas de todo tipo, dende xestión de persoal ata pedidos de subministracións, pasando pola organización da reparación naval ou
atender á descarga e venda en lonxa. Actualmente ademais, é secretaria de OPROMAR,
apoiando na organización das reunións para
tratar temas de interese para a flota.
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Destaca como positivo no seu traballo a flexibilidade de horarios, que lle permite realizar
unha conciliación familiar axeitada ós seus intereses persoais.

Ó mesmo tempo recoñece que é un mundo
moi esixente, porque a pesar da flexibilidade
a dispoñibilidade ten que ser continua, xa
que o barco traballa case todo o ano e ante
calquera imprevisto ten que estar disposta
para dar solución.

Considérase unha muller decidida a mellorar
as condicións de traballo da súa tripulación,
polo que cando se lle pregunta polo maior risco no que incorreu, resposta que foi o cambio
de caladoiro, buscando unha maior proximidade á casa e polo tanto á familia. Foi unha
decisión arriscada porque había que adapCando conta os seus comezos na pesca, non talo todo: a operativa en terra e o sistema
dubida en recoñecer que tivo que cubrirse de pesca a bordo. Pero saíulles ben e agora
cun armazón e demostrar que sabía valerse a súa tripulación pode desfrutar dunha mellor
para que a aceptasen nun mundo moi mascu- conciliación.
linizado, e está convencida de que para un
home ese esforzo tería sido menor, xa que se Polo seu rostro cruza unha sombra ó pensar
dá por válido dende o primeiro momento.
no futuro do sector. Cre que non será factible
se non se consegue acadar un relevo xeraCre que como muller, por educación e cultu- cional das tripulacións. Percibe que o problera, ten unha capacidade resolutiva maior, o ma comeza coa infravaloración da profesión,
que lle permite non obcecarse cos problemas imaxe que se debe cambiar dende o propio
e buscar solucións máis rápidas e cunha visión sector, visibilizando as melloras conseguidas.
máis ampla. Nunca deixa que se lle poñan as Tamén está convencida de que o maior reclacousas por diante: bravura pura.
mo é o económico, e de que non será posible
mellorar salarios se non se regulan os prezos
“O traballo en equipo é o pilar da empresa”, do peixe e se lle dá o valor que debe ter. “Non
así de conciso o declara, sen titubear. É unha se pode trasladar o traballo ó prezo, xa que
cuestión empresarial que sempre deixa clara se traballa moito para levalo a terra, e ó final
nas entrevistas de traballo que realiza. Segun- o que máis arrisca é o que menos gaña” relata
do ela, a cooperación é esencial para que con certa frustración.
todo funcione.
Sen dúbida, o logro que máis valora é seguir
no sector, despois de tantos anos ter conseguido que a empresa continúe. Supuxo un
gran esforzo e unha actualización continua.
Conta con tristura como outras empresas quedaron polo camiño.
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Sen saber da importancia da pesca para
Galiza, Comunidade Autónoma bañada en
gran parte polo océano Atlántico e polo mar
Cantábrico, non se entendería a existencia
dunha Consellería do Mar dentro do Goberno
galego.
Rosa é a muller brava que dende 2009 está
á fronte do grupo de persoas que conforman a Consellería do Mar. Facendo un símil moi
mariñeiro, di que “é fundamental estar todos
no mesmo barco e remar na mesma dirección”,
destacando así a importancia do traballo en
equipo.

ROSA
conselleira del Mar
Xunta de galicia
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Cando unha coñece a Rosa poderíase destacar a seguridade que ten en si mesma e nas
ideas que defende, pero tras cruzar con ela
unhas palabras aparece unha persoa próxima, con moitas ganas de escoitar e aprender
dos demais.
Ó falar de por que elixiu a pesca como profesión, o seus ollos brillan para recordar a súa
infancia. Descríbese como unha nena namorada da natureza, e en especial do mar, razón
pola que dende ben nova tivo claro que ía
estudar bioloxía mariña.
Séntese afortunada de traballar como conselleira, xa que cre firmemente na defensa do
sector do mar, do que dependen milleiros de
persoas en Galiza. O seu esforzo diario céntrase en facilitarlle o labor a esas persoas, profesionais do mar que realizan un labor esencial
para a economía galega.

Por esta razón, porque milleiros de persoas dependen das decisións que se toman dende a
Consellería, resalta a enorme esixencia á que
ela e o seu equipo se ven expostos de forma continua. Pero os resultados positivos, polo
de agora, supoñen para ela unha razón para
seguir avanzando.
A afouteza que se percibe no seu carácter
aflora cando fala das dificultades atopadas
na súa carreira profesional, sobre todo á hora
de defender o sector en Europa, onde outros países non entenden esa dependencia do
mar e da pesca que se dá neste recuncho do
mundo no que vivimos. Por este motivo sente
que o seu labor é fundamental para que a
nosa xente do mar avance pouco a pouco
cara a un futuro mellor.

“Vivir é asumir riscos”, declara, e cre que ter
aceptado un cargo de tanta responsabilidade coma o seu foi un risco en si mesmo, xa
que xestionar o sector, volve incidir, supón que
o sustento de milleiros de familias e o bo estado do medio ambiente mariño dependan de ti.
Pensa que aprender dos erros cometidos é vital para seguir avanzando, e as súas decisións
sempre estiveron ligadas a buscar a mellora
continua do sector.

Os acertos da súa Consellería serán os acertos do noso mar, destaca que o futuro do mar
e da pesca pasa por que se faga realidade o
seu mantra favorito: conxunción dos aspectos
medioambientais, económicos e sociais. É indubidable, segundo ela, que para que o sector
pesqueiro teña porvir é preciso coidar os recursos mariños, pero tamén dos nosos mariñeiConta que nunca se sentiu discriminada por ros. Así, non ten dúbida ningunha de que o
ser muller dentro da política, e que cre que sector ten futuro, ten moito futuro.   
para acadar o éxito o que conta é a valía e
o talento persoal. Con todo, cabe destacar
que é bastante recente que as mulleres comezasen a ocupar altos cargos nos gobernos.
Rosa é unha desas mulleres, e sen dubidar dos
seus méritos, de seguro que a súa bravura ten
moito que ver tamén.
Se se lle pregunta por un logro a destacar na
súa etapa como conselleira, non dubida en
falar do cambio de mentalidade que percibe nas xentes do sector cara a unha mellora
na xestión dos recursos mariños para facelos
sostibles cunha visión de futuro. Di que é a
clave para garantir un sector forte.
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YOLANDA
Encargada de lonxa de OPROMAR.
Bueu, Pontevedra.
As Organizacións de Produtores, entidades
representativas do sector da pesca en Europa, desenvolven diferentes tarefas para as
empresas armadoras que as compoñen. Yolanda forma parte de OPROMAR e dentro desta entidade desenvolve labores relacionadas
coa comercialización de peixe.
De mirada bondadosa, toda aquela persoa
que fale con ela uns minutos entenderá como
se fixo un oco neste sector masculinizado. Esa
bondade abriu as portas onde logo a súa
perseveranza e dedicación fixeron o resto.
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No seu relato ten unha especial mención para
a súa familia, de tradición mariñeira, onde a
pesca sempre estivo presente, plantando un
xerme que, tras cursar formación enfocada ó
sector alimentario, deu froito e rematou con
ela dedicando a súa vida á descarga e venda de produtos pesqueiros.

Esta Brava do Mar séntese totalmente realizada no seu traballo, onde non atopa monotonía
debido sobre todo a exercer unha parte do
mesmo na lonxa, en contacto con moita xente
e nun microcosmos especial onde os haxa.

A seguridade que transmite á hora de falar
da súa profesión deixa clara que está cómoda coas tarefas que realiza, onde a necesaria actualización continua de coñecementos
parece ser un incentivo máis para ela.

O resto da súa xornada laboral transcorre na
oficina, cun traballo máis ben administrativo,
pero onde igualmente se sente valorada por
superiores e empresas armadoras. Alí ten que
estar en contacto tamén con parte da administración debido ó soporte que presta en
canto a recomendacións para cubrir o Diario
Electrónico de A Bordo, e na verificación da
entrega das notas de venda a quen proceda. Por se fose pouco, ocupa a outra metade
do seu tempo participando nos proxectos de
innovación e promoción pesqueira de OPROMAR, sendo esta outra das súas grandes paixóns.

Di que non asumiu riscos na súa vida laboral,
mais a simple confianza que o sector ten no
seu labor parece indicar que non é necesario
neste caso para o recoñecemento dunha carreira de éxito.

Conta que a maior dificultade á que se enfrontou no seu traballo foi no momento de implementar novas tecnoloxías a uns traballadores
que non tiñan formación para usalas, mais para
ela o futuro do sector pasa por introducilas en
todos os chanzos da cadea de produción e
comercialización de peixe. Cre firmemente que
toda evolución e mellora no sector debe ir da
man da tecnoloxía, para o cal o sector deRecoñece que a peor parte é a madruga berá adaptarse de forma axeitada.
necesaria para levar a cabo parte das súas
tarefas, o que fai difícil certa conciliación familiar, pero a parte positiva pesa máis.
Está convencida de que a visión da muller na
comercialización sempre foi tida en conta, xa
que historicamente elas sempre estiveron presentes nesta pata do sector.
Cre firmemente no traballo en equipo, destacando que cada compoñente aporta as súas
habilidades e esforzo indispensables para
conseguir que todo funcione correctamente.
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Xoga e aprende de nós.
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