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1. Introdución

Imaxe cedida pola A  sociación de Mulleres do Mar de Arousa  

O  feito  de  que  as  mulleres
estiveron  sempre  presentes
nos  traballos  desenvoltos
arredor  do  mar  en  Galicia  é
unha idea integrada na cultura
galega.  Como  sociedade
vinculada  ao  mar,  temos  a
sorte  de  dispor  de  imaxes
antigas  que  amosan  a
mulleres  desenvolvendo
distintos  oficios,  empregando
aparellos  de  pesca  e
recollendo  produtos  do  mar,
que  forman  parte  da  nosa
cultura  e  conforman  como
concibimos  a  idea  do  que
significan  socialmente  ás
mulleres  e  o  mar.  Nestas
imaxes,  as  mulleres  aparecen
retratadas dun xeito natural en
distintas  actividades
relacionadas  co  traballo  e  os
produtos  pesqueiros,
poñendo de manifesto que as
mulleres  da  costa  galega
estiveron  e  están  presentes
neste  sector  dende  hai
xeracións.

Malia  esta presenza constante
das mulleres ao longo de toda
a  cadea  produtiva,  as
actividades  profesionais
relacionadas  co  mar  seguen
sendo concibidos socialmente
como  espazos  de
desenvolvemento  profesional
fundamentalmente
masculinos,  algo  que,  como
nos  amosarán  os  datos
dispoñibles,  é  unha
concepción errónea.  
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As mulleres forman parte do sector activamente,  se ben é certo que con distribucións
moi  desiguais  dependendo  do  tipo  de  actividade  (chegando  a  ser  maioría  en
número nalgúns  casos,  como no marisqueo a  pé ou  na industria  conserveira).  A
actividade profesional  no mar  é  un medio de vida  para  mulleres e homes deste
territorio,  aínda que para elas a actividade profesional que desenvolven é menos
visible  que  no  caso  dos  homes.  Este  fenómeno  non  sucede  exclusivamente  nas
actividades  profesionais  vinculadas  ao  mar,  xa  que  a  invisibilización  do  traballo
desenvolvido  por  mulleres  é  común  a  tódolos  ámbitos  profesionais.  O  maior
recoñecemento das mulleres que desenvolven actividades profesionais no mar pasa
necesariamente por facer visible o seu traballo.

Este documento pretende aportar luz sobre o peso real que supoñen as mulleres no
sector  produtivo  e  de  transformación  de  produtos  do  mar  na  Ría  de  Arousa,
poñendo  en  contexto  a  realidade  social,  laboral  e  económica  das  mulleres  do
territorio.  Tamén pretendese analizar,  dende a perspectiva de xénero,  a información
dispoñible sobre a situación das mulleres nos distintos sectores dos que participan
como profesionais.  Ademais,  na  posta  en  marcha  deste  proxecto  fíxose  especial
fincapé na participación activa das mulleres,  tendo en conta as súas voces,  vivencias
e experiencias como profesionais do mar da Ría de Arousa.  

O fortalecemento do sector pesqueiro pasa necesariamente por conseguir que sexa
cada vez mais igualitario,  polo que cada avance conseguido para promover melloras
na situación profesional das mulleres,  revirte na mellora xeral do sector.  Esperamos
que as accións desenvoltas para a redacción deste documento sexan útiles para a
promoción da situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa.

Imaxe de mulleres limpando peixe en Cambados
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2. Marco do estudo
2.1. A NORMATIVA ENTORNO Á 

IGUALDADE DE XÉNERO NAS 

PROFESIÓNS E NO MAR

A iniciativa para promover a posta en marcha este estudo por parte do Grupo de 
Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa (GALP- 5) ten o seu sustento nas 
distintas normativas e regulacións a nivel autonómico,  nacional e internacional,  que 
cada vez mais son sensibles á necesidade de coñecer a situación diferencial das 
mulleres nos distintos ámbitos dos que forman parte.  Os GALP son entidades 
público-privadas formadas por representantes do sector pesqueiro e acuícola,  que 
asumen a xestión e aplicación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a
dinamización dos territorios costeiros.

A promoción da igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación (Art.  7 
Regl.  Nº 1303/2013) é un dos principios horizontais do Fondo Europeo Marítimo e de 
Pesca (FEMP).  No seu programa operativo para España (2014-2020),  o FEMP pon de 
manifesto a importancia de impulsar e facer visible o papel das mulleres na pesca e 
acuicultura.  

O marco normativo sobre igualdade de xénero a nivel autonómico vén establecido 
polo VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes 2017-2020. Neste instrumento de planificación estratéxica recóllense os 
principios sobre os que asentar os avances en materia de igualdade de xénero en 
distintos ámbitos (condicións laborais,  xestión dos tempos,  participación e liderado,  
entre outros),  que son abordados nesta aproximación á realidade laboral das 
mulleres do mar da Ría de Arousa.

En canto á lexislación existente no mundo do mar baixo a perspectiva de xénero,  a Lei
33/2014 do 26 de decembro,  de Pesca Marítima do Estado,  fai referencia á igualdade 
de trato e oportunidades no sector,  a través do seu Artigo 3 bis.  Así mesmo, a 
Secretaría General de Pesca elaborou o Plan de igualdade de xénero no sector 
pesqueiro (2015  2020),  no que aborda,  a través dos seus eixes prioritarios,  ámbitos –
de tanta importancia para o benestar das mulleres como o acceso e promoción no 
mercado laboral,  as condicións de traballo e a calidade de vida,  o recoñecemento e 
igualdade de trato,  e o liderado e apoderamento das mulleres do sector.  

Este plan de igualdade de xénero no sector pesqueiro deuse a coñecer no IV 
Congreso da Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero,  un espazo de encontro
a nivel estatal no que,  dende o ano 2010,  as mulleres do mar de distintos perfís 
profesionais reúnense para poñer en valor os avances conseguidos en materia de 
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igualdade,  así como dar visibilidade ás achegas das mulleres que desenvolven a súa 
actividade profesional no mar.  

Pola súa banda,  no ano 2018 celebrouse en Santiago de Compostela a I Conferencia 
Internacional de Mulleres da Pesca,  organizada polo Ministerio de Agricultura,  Pesca e 
Alimentación (MAPA) xunto coa Organización das Nacións Unidas para a 
Alimentación e a Agricultura (FAO).  Nesta conferencia foi aprobada a Declaración pola 
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no sector pesqueiro e acuícola,  
onde foron definidas 11  liñas prioritarias sobre as que intervir,  así como a aplicación 
de mecanismos que fomentan a igualdade de xénero no sector.

Unha das liñas prioritarias pon de manifesto a necesidade de incrementar os esforzos 
en materia estatística para favorecer a desagregación por sexo de datos para o 
conxunto de sub-sectores de actividade de pesca e acuicultura.  Deste xeito será 
posible identificar posibles fendas de xénero,  aumentando o recoñecemento da 
actividade profesional desenvolta polas mulleres no mar.  A necesidade de 
desagregar os datos en función do sexo das persoas é expresada ao longo da 
documentación revisada,  o que reflicte que a pesar do impulso da lexislación 
existente,  dos plans que artellan e guían as actuacións políticas,  e dos avances 
acadados en materia de igualdade de xénero no mar,  continua sendo complicado 
coñecer o peso real que as mulleres están a representar no sector pesqueiro.

Mediante este documento,  recollemos algúns deses datos,  que permiten compoñer 
unha fotografía do territorio e o peso que as mulleres teñen nas distintas actividades 
produtivas e de transformación de produtos do mar.   

2.2. OBXECTIVOS DO PROXECTO

Esta aproximación á situación profesional das mulleres do mar de Arousa pretende 
ser unha ferramenta que permita coñecer información actualizada e con perspectiva 
de xénero sobre o sector pesqueiro.  Este documento elaborouse mediante a análise 
dos datos dispoñibles e do contexto territorial,  socio-económico e laboral das 
mulleres que traballan arredor do mar,  e que pretende poñer en valor as achegas 
das mulleres profesionais no mar.

O primeiro paso consistiu na recompilación,  ordenación e análise da información 
dispoñible sobre as mulleres da Ría de Arousa,  que permitiu compoñer un contexto 
sobre a situación social e laboral das mulleres que ocupan este territorio,  e a súa 
vinculación co mundo do mar.  Esta achega pretende amosarnos unha fotografía xeral
da realidade das mulleres da Ría de Arousa,  tendo en conta as especificidades de 
cada concello.
A banda da información recompilada a través de fontes secundarias,  pretendíase 
dinamizar a colectivos de mulleres desenvolvendo a súa actividade profesional nos 
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procesos de produción,  extracción e transformación dos produtos do mar.  Neste 
sentido,  xeráronse espazos de participación para explorar e dotar de maior 
profundidade os datos analizados,  mediante a posta en común das necesidades 
colectivas e intereses comúns entre as mulleres do mar deste territorio.  Mediante o 
traballo de campo e os encontros refórzase e potenciase o establecemento de redes 
de colaboración entre mulleres do sector,  o que revirte nun fortalecemento do 
asociacionismo feminino e,  polo tanto,  do conxunto do sector.

O obxectivo final deste proxecto foi o de poñer en valor e recoñecer,  dentro do 
sector pesqueiro e de cara á poboación xeral,  a importancia do papel profesional 
desempeñado polas mulleres do mar da Ría de Arousa.  

Imaxe cedida pola A  sociación de Mulleres do Mar de Arousa  
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3. Metodoloxía 
3.1. TERRITORIO DE ACCIÓN

O territorio que abrangue o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría 
de Arousa confórmase como un anel litoral que rodea e delimita o mar da Ría de 
Arousa.  Está composto por 11  concellos,  nos que viven un total de 152.166 persoas e 
que ten unha superficie terrestre de 425,8 qm².  O territorio está dividido en dúas 
comarcas:  A Barbanza (que corresponde cos concellos do norte da Ría e pertence á 
provincia da Coruña,  composta polos concellos da Pobra do Caramiñal,  Boiro,  Rianxo 
e Ribeira),  e O Salnés (conformado polos concellos do sur da ría,  pertencentes á 
provincia de Pontevedra:  Cambados,  Vilanova de Arousa,  Ribadumia,  Vilagarcía de 
Arousa,  O Grove e A Illa de Arousa).  Por último,  Catoira é o concello situado no fondo
da ría e que forma parte da área de influencia do GALP Ría de Arousa.

Imaxe da Ría de Arousa

11



Aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa

O norte e o sur da Ría de Arousa presentan diferenzas que caracterizan en boa 
medida ao territorio,  á sociedade que reside nela e á economía da zona costeira.
Nestes tres niveis atopamos distintos graos de desenvolvemento que conviven 
dende hai décadas.  Así,  a Barbanza presenta unha demografía menos dinámica,
con predominio do sector pesqueiro a bordo de embarcacións e a industria 
alimentaria de transformación de produtos (maioritariamente conserveiras).  O 
Salnés presenta unha poboación máis nova e presenta unha actividade máis 
diversificada:  a pesca de baixura,  o marisqueo e o turismo.

En relación ás outras rías galegas,  a Ría de Arousa é a que maior extensión 
contén.  A desembocadura dos ríos Ulla e Umia,  a profundidade das augas e as 
correntes mariñas propician que a ría sexa un ecosistema no que proliferan 
distintas especies mariñas de gran calidade.   A gran extensión de liña de costa,  
ademais,  propicia que a sociedade arousá viva vinculada ao mar,  
converténdose nun medio de vida e en escenario de desenvolvemento local.

3.2. RECOLLIDA E ANÁLISE DA 

INFORMACIÓN

Para compoñer esta aproximación á realidade laboral das mulleres do mar da Ría de 
Arousa empregáronse diferentes técnicas.  Nunha primeira fase recompilouse 
información segregada por sexo de distintas fontes secundarias.  

A recompilación de datos de fontes secundarias aporta información xeral que 
permite coñecer o número mulleres implicadas no sector,  así como outros datos en 
referencia ás condicións sociais e económicas das mulleres do territorio.

Ademais desta información,  extraída de fontes oficiais detalladas no seguinte 
apartado,  optouse polo deseño de 3 cuestionarios dirixidos a distintas entidades do 
territorio.  A través dos mesmos,   explorouse con maior profundidade a información 
obtida a través das fontes secundarias (número de persoas traballando ou asociadas 
ás entidades,  número e razóns dos ceses na actividade,  etc),  nos sectores produtivos 
e de transformación dos produtos do mar.  Así mesmo, abordáronse aspectos de 
corte máis cualitativo,  co obxectivo de incorporar ás mulleres dende a primeira fase 
do proxecto e dar un lugar central ás súas experiencias como mulleres do mar.  As 
respostas obtidas ás preguntas do cuestionario permitiron identificar tendencias 
sobre aspectos de relevancia para as mulleres,  que foron empregados como punto de
partida nas xuntanzas de mulleres que se desenvolveron.

Debido á gran diversidade de perfís que existen entorno ás profesións no mar,  e á 
presenza de mulleres en tódolos espazos,  optouse por acoutar esta aproximación a 
tres ámbitos laborais:  
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• as actividades extractivas asociadas ás Confrarías de pescadores,  con especial
énfase na actividade do marisqueo a pé,  por mor da gran concentración de 
mulleres nesta actividade produtiva;

• as actividades acuícolas e extractivas arredor da miticultura,  pola importancia 
que ten o mexillón na economía da zona e a tradición de mulleres bateeiras a 
bordo das embarcacións,  desenvolvéndose nunha profesión ocupada 
maioritariamente por homes;

• as actividades laborais de transformación dos produtos do mar,  tanto en 
empresas depuradoras e conserveiras,  nas que tradicionalmente as tarefas 
relacionadas coa manipulación do produto foron levadas a cabo 
maioritariamente por mulleres .  

Así mesmo, contactouse con diversos axentes destes sectores,  co obxectivo de  
organizar entrevistas grupais nas que presentar os datos máis relevantes e afondar na 
información recibida a través dos cuestionarios.  Aínda que estas entrevistas reflicten 
visións e experiencias concretas das participantes e non son xeneralizables para o 
conxunto do sector,  considerouse importante dar protagonismo á voz das mulleres 
sobre a súa experiencia no mar e ás vivencias das mulleres nas distintas profesións.

A continuación detállanse as técnicas empregadas para a recollida de información,  así
como ás principais axentes consultadas.

3.2.1. Fontes secundarias

Para compoñer unha visión xeral sobre a demografía e as características sociais do 
territorio empregáronse datos proporcionados polo Instituto Galego de Estatística 
(IGE),  que aportou datos socioeconómicos que elabora da información que,  a nivel 
estatal,  facilita a Seguridade Social.  Esta información permítenos coñecer a situación 
xeral das mulleres da Ría de Arousa.  

En relación a datos específicos en materia de pesca e acuicultura a nivel galego,  a 
información provén da Consellería do Mar quen,  a través do portal Pesca de Galicia 
ten dispoñibles multitude de datos sobre estas cuestións,  e permite poñer de 
relevancia a importancia destas actividades económicas na zona.

Para complementar a información do sector da transformación de produtos do mar,  a
información foi extraída do informe elaborado pola Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas (ANFACO-CECOPESCA),  publicada no ano 2018 e que ten 
en conta ao conxunto de empresas e entidades asociadas,  a maioría delas situadas 
en Galicia,  concretamente na Ría de Arousa.  
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3.2.2. Fontes primarias: traballo de campo
3.2.1. CUESTIONARIOS

Cos obxectivos de dinamizar ao sector,  achegarnos ás mulleres do territorio e 
completar os datos cuantitativos con información en maior profundidade,  optouse 
polo deseño de 3 modelos de cuestionario,  dirixidos aos 3 sectores comentados 
anteriormente:  o sector extractivo do marisqueo a pé,  o sector acuícola do mexillón e
o sector de transformación de produtos do mar (fundamentalmente depuradoras e 
conserveiras).  

Os ámbitos sobre os que centrar as preguntas do cuestionario tiveron como referencia
principal o estudo A igualdade en cifras:  Diagnose sobre a situación da muller no “
sector pesqueiro e acuícola  (2017),  integrado no Plan nacional para a igualdade no ”
sector pesqueiro e acuícola.  Asi mesmo, mantívose unha reunión coa Asociación de 
Mulleres do Mar de Arousa,  na que se informou sobre a posta en marcha do proxecto,
e exploráronse os campos de interese actuais da Asociación,  para seren incluídos no 
estudo.  A colaboración da Asociación de mulleres do mar de Arousa buscouse 
activamente,  xa que integra perfís profesionais moi diversos e vela polos intereses das
mulleres do mar,  visibilizando e poñendo en valor o seu traballo.  Este proxecto 
pretendeu ser unha ferramenta útil de dinamización das mulleres zona costeira.

As preguntas formuladas nos cuestionarios abordaron diversos ámbitos,  facendo 
referencia ás condicións profesionais,  ao asociacionismo e á participación,  o acceso a 
postos directivos e de representación en entidades e empresas,  e os avances 
acadados nos últimos anos en relación á igualdade nas entidades contactadas.  Os 
modelos de cuestionario pódense consultar no Anexo 1 deste documento.

Os cuestionarios en liña foron enviados a diversas entidades e axentes locais 
relacionados co mar.  Para iso,  elaborouse unha base de datos coas principais 
entidades e empresas desenvolvendo actividades económicas relacionadas co mar 
na Ría de Arousa,  e fíxose seguimento telefónico para presentar a actividade 
desenvolvida polo Grupo Local de Acción Pesqueira,  explicitar os obxectivos deste 
proxecto,  e convidar á colaboración no mesmo a través do cumprimento do 
cuestionario.  

Esta base de datos construíuse tendo en conta fundamentalmente a 3 tipos de 
entidades:  ás confrarías de pescadores da zona,  xa que agrupan ao colectivo de 
mariscadoras e ordenan os traballos de extracción de especies mariñas,  sendo 
coñecedoras da realidade dos distintos territorios en relación ao sector e ás 
condicións laborais das mulleres,  a través de Presidentas das agrupacións de 
mariscadoras.  Para achegarnos ao mundo da acuicultura na Ría de Arousa,  con 
especial atención ao cultivo do mexillón,  optouse por contactar coas principais 
asociacións de produtores e produtoras deste produto na zona,  moitas delas 
asociadas á Organización de produtores de Mexillón de Galicia (Opmega).  Por último,
para completar o campo do estudo,  contactouse coas principais empresas de 
transformación de produtos do mar (conserveiras e depuradoras),  moitas delas 
agrupadas no Consello Regulador da Denominación de Orixe do Mexillón de Galicia.

14



Aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa

Os cuestionarios foron enviados a un total de 60 entidades: ás 12 confrarías da zona 
costeira,  a 12 asociacións de produtores e produtoras de mexillón,  e a 36 empresas de
transformación de produtos de mar.  

3.2.2. ENTREVISTAS GRUPAIS POR SECTORES

Co obxectivo de dinamizar ás mulleres do sector,  e de aprender sobre as 
experiencias profesionais dando protagonismo á súa propia voz,  leváronse a cabo 
dúas entrevistas grupais e tres sesións de traballo conxunto.  

O espazo de entrevistas grupais foi organizado de forma sectorial,  para poder centrar
o obxectivo do espazo na achega ás experiencias profesionais nas bateas por un 
lado,  e nas conserveiras por outro.  No caso da xuntanza con mulleres bateeiras,  
primou a diversidade de perfís (mulleres novas e mulleres con moitos anos de 
experiencia);  e no caso das mulleres conserveiras tivemos a oportunidade de 
coñecer a experiencia ao longo de diversos territorios da Ría de Arousa (Vilanova de 
Arousa,  Boiro,  O Grove).  Estas entrevistas grupais non pretenden ser unha descrición 
exhaustiva da realidade actual do sector,  senón un recoñecemento da experiencia 
das mulleres que traballan no mesmo. Como veremos mais adiante,  as vivencias e 
relatos son coherentes entre as mulleres entrevistadas,  o que dá unha idea do pasado,
dos avances en materia de igualdade de xénero,  e da realidade actual do sector.

3.2.3.  XUNTANZAS CONXUNTAS DE MULLERES

Ademais,  organizáronse 3 xuntanzas de mulleres do mar,  con independencia do seu 
perfil profesional,  co obxectivo de fortalecer e ampliar a rede asociativa e poñer en 
común cuestións de interese que afectan profesionalmente ás mulleres do mar.  

A existencia de espazos de relación e posta en común de inquedanzas e accións a 
desenvolver valóranse como moi positivos e necesarios por parte das mulleres,  xa 
que permiten conversar a mulleres con diversos perfís profesionais no mar,  en 
profesións nas que,  a pesar das diferenzas de cada actividade profesional,  hai 
cuestións compartidas se as analizamos dende a perspectiva de xénero.  

Estas cuestións reflíctense nos seguintes apartados deste documento,  así como os 
pasos a seguir para continuar facendo do sector pesqueiro un ámbito laboral mais 
igualitario.
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Imaxe: Reunións de mulleres con diversos perfís profesionais

3.3. Axentes colaboradoras

A banda do contacto con mulleres a título individual,  e coas principais entidades do 
sector (Confrarías,  Organizacións de produtores e produtoras,  e empresas privadas),  
contouse coa colaboración e participación doutras persoas e entidades para 
compoñer esta aproximación á situación laboral das mulleres do sector pesqueiro e 
acuícola.  

En primeiro lugar,  sinalar a importancia da existencia no territorio da Asociación de 
Mulleres do Mar de Arousa,  que vela polos avances en materia de igualdade no 
sector,  e que pon sobre a mesa cuestións que afectan ás mulleres no mundo laboral 
cun carácter sectorial.  O feito de que exista unha estrutura formal que aglutina a 
mulleres de diversos perfís profesionais é unha fortaleza a ter en conta,  xa que permite
ampliar a base social,  visibilizar ás mulleres profesionais do mar e levar a cabo 
accións dunha forma conxunta.  Así mesmo, existen outras asociacións a nivel local 
que son impulsadas por mulleres e que teñen unha gran potencia e forza no 
territorio,  como son os casos de Amarcarril ou Guimatur.

Do mesmo xeito,  colaboraron activamente neste proxecto mulleres do Consello 
Regulador da Denominación de Orixe do Mexillón de Galicia (CRDOMG),  que 
aglutina a gran parte das empresas e asociacións produtoras de mexillón na zona;  e a
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFACO  CECOPESCA),  que –
achegou información de interese para o estudo e facilitou a identificación de axentes 
relevantes para este proxecto.  
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4. Marco social, económico

e  laboral  das  mulleres  da

Ría de Arousa 
4.1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

O territorio de influencia que abrangue o GALP Ría de Arousa conta cunha 
poboación de 152.166 persoas,  repartidas arredor de 11  municipios da zona costeira,  
que ocupan unha superficie terrestre de 425,8 qm².  Os grandes núcleos de 
poboación agrúpase nos concellos de Vilagarcía de Arousa (37.519 persoas) e Ribeira
(27.067 persoas),  mentres que Catoira (3.349) e A Illa de Arousa (4.958 persoas) son 
os concellos que menor poboación conteñen no seu territorio.  A Illa de Arousa,  a 
pesar de ser un dos concellos con menor cantidade de poboación,  é o segundo 
municipio que concentra maior densidade de poboación (718,6),  só superado por 
Vilagarcía de Arousa (848,8) como núcleo principal de poboación.  Ambos territorios 
atópanse nun índice de densidade moi superior á media no territorio de influencia do
GALP Ría de Arousa,  situado globalmente no 357,4.

As mulleres empadroadas no territorio da Ría de Arousa no ano 2018 foron un total 
de 78.104,  experimentando un leve descenso de poboación feminina (-0,8%),  ao igual 
que da masculina (-1,2%),  nos últimos 5 anos.  A tendencia á baixa na evolución de 
poboación segue unha distribución similar a nivel autonómico.  Tódolos concellos 
seguen a mesma evolución,  a excepción do concello de Cambados,  que 
experimentou un incremento na súa poboación do 3,6% dende o ano 2014 ata a 
actualidade.
 
Táboa 1.  Datos territoriais da Ría de Arousa e Galicia

Indicador Ría de Arousa Galicia

Superficie (qm²) 425,8 29.574,8

Poboación (global) 152.166 2.701.743

Poboación (mulleres) 78.104 1.401.134

Variación 2014-2018 poboación feminina -0,8 -1,5

Variación 2014-2018 poboación masculina -1,2 -1,9

Fonte:  Padrón municipal de habitantes.  IGE 2018
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En canto á distribución das idades da poboación,  o 13,4% das mulleres son menores 
de 16 anos,  o 62,7% teñen idades comprendidas entre os 16 e os 64 anos,  e o 23,9% 
de mulleres do territorio son maiores de 64 anos.  Esta distribución é moi similar para 
os homes da ría,  e tamén é extensible á distribución da poboación no conxunto de 
Galicia.  Estas porcentaxes segundo grandes grupos de idade indican que no territorio
da Ría de Arousa residen 48.975 mulleres en idade activa.  

Gráfica 1.  Distribución de mulleres da Ría de Arousa segundo grandes grupos de idade

Fonte:  Padrón municipal de habitantes.  IGE 2018

As pirámides de poboación dende o 2014 non rexistraron cambios significativos,  e as 
distribucións tanto na Ría de Arousa como a nivel autonómico son moi similares,  sen 
presentar diferencias entre sexos nos distintos tramos de idade,  a excepción dos 
últimos anos de vida onde as mulleres superan en cantidade ao número de homes,  
por mor da maior esperanza de vida xeneralizada das mulleres.

Gráficas 2 e 3.  Pirámides de poboación por sexo e grupos de idade na Ría de Arousa e Galicia
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Fonte:  Padrón municipal de habitantes.  IGE 2018

Levando a cabo unha análise dos indicadores de poboación,  o índice de 
envellecemento das mulleres dos concellos da Ría de Arousa sitúase nun 142,22,  cifra 
mais baixa que a media galega (185,31).  No caso dos homes,  o índice de 
envellecemento sitúase nun 100,68 (fronte ao 129,32 do índice galego).  Esta diferencia
en función do sexo é notable,  e reprodúcese a nivel autonómico.  

Desagregando a información por concellos,  o territorio que presenta unha poboación 
máis nova no caso das mulleres é o de Vilagarcía de Arousa (índice de 
envellecemento do 128,9),  o que o consolida como o núcleo con maior dinamismo 
demográfico da zona.  Por outro lado,  Rianxo é o concello que maior índice de 
envellecemento presenta,  tanto no caso das mulleres (191,18) coma no dos homes 
(138,66).

Pola súa banda,  o índice de dependencia global sitúase no 52,95,  estando por baixo 
do índice no conxunto do territorio galego (58,38).  É de destacar que o índice de 
dependencia global na Ría de Arousa é máis acusado para as mulleres (57,23),  que 
para os homes (48,68),  o que é coherente coa maior concentración de mulleres no 
tramo de idade de maiores de 64 anos.

Por último,  o índice de recambio de poboación en idade activa sitúase tamén por 
baixo do índice galego (164,63),  sendo na Ría de Arousa do 131,09,  o que da conta da 
capacidade dos territorios da Ría de Arousa de reter en maior medida á poboación 
en idade activa,  en comparación con outras zonas galegas.  Observando a evolución 
deste índice nos últimos 5 anos,  apréciase un incremento notable dende o ano 2013,  
sendo mais acusado no caso das mulleres (138,70) que no dos homes (123,93).  

Este incremento no índice de recambio de poboación en idade activa foi xeneralizado 
para o conxunto do territorio galego (164,63),  situándose a Ría de Arousa por baixo.  
A pesar de que os indicadores de poboación na Ría de Arousa son mais favorables 
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para o desenvolvemento da zona que os que se dan a nivel autonómico,  é preciso 
remarcar o envellecemento xeral da poboación e a baixa renovación xeracional,  que 
supón un reto para o futuro e a sostibilidade dos territorios.  

Táboa 2.  Indicadores demográficos desagregados por sexo na Ría de Arousa e Galicia

Indicador Ría de Arousa Galicia

Mulleres Homes Mulleres Homes

Índice de envellecemento 142,2 100,68 185,31 129,32

Índice de dependencia global 52,95 48,68 58,38 53,50

Índice de recambio de poboación en idade 
activa

138,70 123,93 175,85 154,12

Fonte:  Padrón municipal de habitantes.  IGE 2018

Todos estes datos poñen de manifesto a necesidade de dinamización das zonas 
costeiras,  achegando as actividades profesionais arredor do mar á xuventude para 
converterse nunha posibilidade laboral con capacidade de fixar á poboación no 
territorio e permitir o benestar e calidade de vida das persoas na costa galega.

Outro dato que aporta información sobre a calidade de vida das mulleres na Ría de 
Arousa é o que fai referencia ás pensións contributivas.  Neste caso,  analizáronse os 
datos da Seguridade Social recollidos polo IGE no ano 2017,  os últimos dispoñibles.  
Na Ría de Arousa non se aprecian grandes diferenzas no número total de pensións 
contributivas percibidas por homes (17.688) e por mulleres (17.318).  As persoas 
percibindo este tipo de pensión supoñen o 22,95% da poboación total da Ría de 
Arousa.  En referencia ao importe medio destas pensións,  hai que sinalar que as 
cantidades medias percibidas nos últimos 5 anos a nivel autonómico incrementáronse
en xeral,  pero salientan diferenzas en función de sexo:  os homes perciben unha 
media de 1.036,54 ,  fronte aos 755,82  que perciben as mulleres galegas.€ €

No territorio arredor da Ría de Arousa,  a media percibida por pensión contributiva 
sitúase nos 924,33  para os homes e 691,35  para as mulleres.  Esta diferenza € €
significativa no importe percibido ten múltiples causas,  relacionadas cos obstáculos 
aos que fan fronte as mulleres ao longo da súa vida laboral:  maiores taxas de 
desemprego,  concentración das mulleres en sectores laborais con peores condicións e
salarios,  a fenda salarial entre homes e mulleres,  ou a temporalidade no emprego.  
Así mesmo, ten incidencia a asunción dos coidados,  tradicionalmente asumidos 
polas mulleres e non recoñecidos como traballo,  que provocan períodos sen cotizar e
que non computan para o cálculo das pensións.  Aínda que as previsións apuntan cara
a redución da desigualdade nas cantidades percibidas nas pensións contributivas por
homes e mulleres,  os datos poñen de manifesto que é preciso poñer en marcha 
medidas que revertan esta desigualdade.  

Poñendo o foco sobre os concellos da Ría de Arousa,  son as mulleres de Vilagarcía de
Arousa,  O Grove e Catoira as que perciben pensións superiores a 700 ,  mentres que €
a media do importe das pensións contributivas das mulleres dos concellos da Illa de 
Arousa,  Vilanova e Rianxo non supera os 650 .  Pola súa banda,  en tódolos concellos €
da Ría de Arousa as pensións percibidas polos homes sitúanse por enriba dos 800 .€
Esta diferencia nas cantidades percibidas en función do sexo das persoas pon de 
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manifesto a necesidade de continuar mellorando as condicións laborais das mulleres 
para aumentar a súa calidade de vida ao longo da vida laboral,  á vez que promover 
as condicións para chegar á xubilación en condicións de igualdade.  

En canto ás pensións non contributivas,  no ano 2017 o número de mulleres percibindo
este tipo de pensión foi de un total de 1.578,  sendo as beneficiarias maioritarias deste 
tipo de pensión,  (no caso dos homes o número de beneficiarios foi de 669).  Esta 
diferenza na cantidade de pensións non contributivas (case o triplo de mulleres que 
de homes percibindo estas pensións) ten a súa raíz na división sexual do traballo,  
que situou tradicionalmente ás mulleres na realización de traballos que non eran 
recoñecidos nin considerados como tal e,  polo tanto,  non cotizables nin tidos en conta
como actividades profesionais computables á hora de xubilarse.

Táboa 3.  Pensións contributivas e non contributivas,  desagregadas por sexo,  na Ría de Arousa e
Galicia

Indicador Ría de Arousa Galicia

Mulleres Homes Mulleres Homes

Número de persoas que perciben pensións 
contributivas

17.318 17.688 331.143 331.422

Importe das pensións contributivas (media) 809,14 € 896,24 €

Importe medio das pensións contributivas 691,35 € 924,33 € 755,82 € 1.036,54 €

Número de persoas que perciben pensións non 
contributivas

1.578 669 26.560 13.004

Fonte:  IGE,  a partir de datos facilitados pola Seguridade Social.  2017

En conclusión,  as mulleres da Ría de Arousa representan á metade da poboación,  
concentrándose a maioría delas no tramo de idade de entre 16 e 64 anos.  No 
territorio viven un total de 78.104 mulleres,  das que 48.975 teñen idades entre os 16 e 
os 64 anos.  A baixa concentración de nenos e nenas contrasta coa maior proporción 
de persoas maiores de 65 anos,  en especial mulleres.  A pesar deste dato,  os 
concellos arredor da Ría de Arousa presentan índices de poboación máis dinámicos 
que os que se dan a nivel galego,  o que dá conta da zona costeira como xerador de 
oportunidades.

Para rematar este apartado e como punto de partida dende o que comezar a analizar
a situación laboral que experimentaron ás mulleres da Ría de Arousa ata a 
actualidade,  os datos sobre as pensións amosan que en canto ao número de 
pensións contributivas percibidas hai o mesmo número de homes que de mulleres 
percibindo este tipo de pensión,  pero si que existen diferencias en canto ás cantidades
percibidas.  As persoas que residen na Ría de Arousa perciben pensións por debaixo 
da media galega,  sendo as mulleres quen menores contías perciben.  Ademais,  as 
mulleres perciben pensións non contributivas en maior proporción que os homes.  
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5.2. CONTEXTO ECONÓMICO

A modo de visión global sobre a economía da zona,  os últimos datos dispoñibles 
sobre o produto interior bruto municipal no Instituto Galego de Estatística pertencen 
ao ano 2016.  Estes datos recollen o valor engadido bruto xerado por grandes grupos 
de actividade nas distintas comarcas.  É importante sinalar que,  debido a esta 
demarcación comarcal,  as actividades económicas no municipio de Catoira non están 
incluídas nos datos,  polo que é probable que os mesmos sexan algo superiores aos 
comentados.  

O conxunto do territorio galego xerou no 2016 un valor engadido bruto total de 
53.600.785.000 ,  dos que o 5,1% (2.755.610.000 )  proveu de actividades € €
desenvoltas no territorio da Ría de Arousa.  Analizando os datos segundo actividades
económicas,  obsérvase como o sector primario e a industria agroalimentaria xeraron 
un valor engadido bruto anual de 535.937.000  na Ría de Arousa.  Estas cantidades €
implican que o 19,1% do valor engadido bruto xerado en Galicia pola industria 
agroalimentaria lévase a cabo no territorio da Ría de Arousa.  No caso do sector 
primario,  a porcentaxe que aporta Arousa sobre Galicia situábase no 8,6%. 

É interesante sinalar que son o sector primario e a industria agroalimentaria dúas das 
ramas de actividade que maior valor xeran en Galicia,  só superadas polo comercio,  
transporte e hostalería;  educación,  sanidade e outros servizos;  e actividades de 
información,  financeiras,  inmobiliarias e profesionais.  Ben é certo que o sector 
primario e a industria agroalimentaria inclúe outras actividades aparte da pesca 
(como por exemplo a agricultura e a gandería),  polo que os datos non reflicten o 
peso económico específico do sector pesqueiro no territorio,  pero poñen de 
manifesto que estas actividades están situadas nos primeiros postos en canto á 
mobilización da economía da zona.  

Táboa 4.  Valor engadido bruto segundo actividades económicas,  Ría de Arousa e Galicia

Actividade económica Territorio

O Salnés A Barbanza Ría de
Arousa

Galicia

Comercio,  transporte e hostalería 216.615 € 480.872 € 697.487 € 13.417.596 €

Actividades de información,  financeiros,  
inmobiliarios e profesionais

188.125 € 351.764 € 539.889 € 11.370.681 €

Construción 88.298 € 125.661 € 213.959 € 3.726.697 €

Sector primario 118.189 € 125.494 € 243.683 € 2.839.709 €

Industria agroalimentaria 197.430 € 94.824 € 292.254 € 1.530.970 €

Valor engadido bruto (Tódalas 
actividades) 

1.064.131 € 1.691.479 € 2.755.610 € 53.600.785 €

*Unidades en miles de euros

Fonte:  Instituto Galego de Estatística.  2016
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Para que o territorio sexa quen de desenvolver toda esta actividade económica,  faise 
precisa a existencia de infraestruturas que permitan o seu desenvolvemento.  No caso 
do sector pesqueiro,  a Ria de Arousa conta cun conxunto de equipamentos públicos 
ao longo de todo o litoral.  

Existen 14 portos de competencia autonómica;  12 confrarías,  cuxa función principal é 
actuar como órgano de consulta e colaboración coa Administración na defensa e 
promoción do sector,  así como na xestión e ordenación pesqueira.  A Ría de Arousa 
conta tamén con 11  lonxas,  que reciben o produto capturado e o comercializan.  Estes 
equipamentos,  ademais,  compleméntanse cun tecido empresarial privado dedicado 
a diversas actividades en relación aos produtos do mar:  depuración,  transformación 
do produto,  fabricación de conservas,  comercio,  etc.

Como fóra comentado anteriormente,  é interesante compoñer unha visión do papel 
económico que representan especificamente as actividades no mar a nivel 
autonómico,  así como revelar o peso que o sector extractivo e de servizos arredor 
dos produtos do mar localizados na ría de Arousa supón para o conxunto da 
economía de Galicia.  Para obter esta aproximación,  analizáronse os datos das 
principais lonxas da comunidade autónoma,  empregando como referencia o Anuario 
de Pesca do ano 2018 que elabora a Consellería do Mar.

Por zonas costeiras,  Vigo xera o 24,7% do total de vendas no conxunto de lonxas da 
comunidade autónoma, seguido da Mariña co 24,1%,  e no terceiro posto aparece a Ría 
de Arousa,  co 18,8% das vendas.  As lonxas de Vigo,  A Coruña e Burela foron as tres 
primeiras en vendas anuais,  sumando só entre as tres mais de 250 millóns de euros 
no ano 2018.  Este dato pon de relevancia a importancia da pesca e da acuicultura para
o conxunto do territorio galego,  xerando non só riqueza económica senón tamén 
dinamismo social e laboral nas zonas costeiras.

Un dato moi interesante é que,  das 20 lonxas que maior volume económico xeraron 
no ano 2018 en Galicia,  8 pertencen á Ría de Arousa.  Destaca a lonxa de Ribeira,  cun 
volume en vendas de 43.443.931 .€

Táboa 5.  Lonxas galegas segundo volume de vendas no ano 2018

Posición
en

vendas
Lonxa Días de apertura  vendas 2018€

% vendas lonxa /
total vendas Galicia

1 Vigo 309 106.159.224 € 21,62%

2 A Coruña 310 78.368.819 € 15,96%

3 Burela 258 68.706.495 € 13,99%

5 Ribeira 257 43.443.931 € 8,85%

7 O Grove 252 8.239.746 € 1,68%

8 Carril 265 8.178.059 € 1,67%

9 Cambados 251 7.892.448 € 1,61%

11 A Illa de Arousa 244 6.992.600 € 1,42%

16 Vilanova 244 4.564.901 € 0,93%
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Táboa 5.  Lonxas galegas segundo volume de vendas no ano 2018

Posición
en

vendas
Lonxa Días de apertura  vendas 2018€

% vendas lonxa /
total vendas Galicia

18 Rianxo 256 4.095.896 € 0,83%

20 Cabo da Cruz 234 3.485.410 € 0,71%

Fonte:  Anuario de pesca 2018.  Consellería do mar

Tendo en conta o conxunto de lonxas da Ría de Arousa,  no 2018 deuse saída a un 
total de 34.665.351 qg de produto procedente do mar,  que xeraron un total de 
92.171.031 .  Esta cantidade supón o 18,77% do total de vendas nas lonxas galegas €
durante o ano 2018.  A lonxa de Ribeira comercializou mais das tres cuartas partes do 
produto do mar da Ría de Arousa,  con 28.740.958 qg vendidos no 2018.

Táboa 6.  Quilogramos e vendas (excepto mexillón).  Ría de Arousa e Galicia

Lonxas GALP Ría de
Arousa

Galicia % Arousa / Galicia

Quilogramos 34.665.351 qg 174.298.159 qg 19,89%

Euros 92.171.031 € 490.992.891 € 18,77%

Consellería do Mar.  Portal pesca de Galicia.  IGE.  2018

 
Tamén é interesante analizar a evolución mensual das vendas nas distintas lonxas da 
Ría de Arousa:  en xeral,  concentran a maior actividade nos meses centrais do verán 
(xullo e agosto),  e en decembro,  coincidindo coas festas do Nadal.  Neste mes 
destacan as vendas na lonxa de Carril,  que da saída ao 29,3% do total das súas 
vendas neste período.  Os picos nas vendas nos meses de xullo,  agosto e decembro 
se complementan cunhas vendas estables ao longo do ano en tódalas lonxas da 
zona.

Outro dato interesante que aporta información sobre a economía da zona é o que fai 
referencia ás principais especies vendidas segundo a cantidade de produto extraída 
do mar e o importe que xerou no último ano.  

O produto por excelencia das augas da Ría de Arousa é o mexillón.  Tanto é así que a 
concentración da produción de mexillón nas rías de Galicia sitúa ao estado como o 
primeiro produtor de mexillón a nivel europeo.  Este molusco é,  polo tanto,  o produto 
principal no que se centra a extracción e a industria acuícola na Ría de Arousa,  
acadando o 95% do total da produción acuícola en Galicia.  No ano 2018 a produción 
de mexillón galego aportou ao mercado un total de 278.693.913 quilos,  o que 
equivaleu a 128.514.139 .  €

Os datos que se poden extraer deste produto estrela da acuicultura proceden do 
anuario de acuicultura mariña do ano 2018,  elaborado pola Consellería do Mar.  A 
transcendencia da Ría de Arousa como produtora de mexillón queda patente 
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seguindo a ordenación do territorio galego,  que se estrutura en provincias marítimas,
divididas de norte a sur en 3 territorios que abranguen o 100% da produción do 
mexillón en Galicia:  A Coruña,  Vilagarcía e Vigo.

O mexillón é un produto producido fundamentalmente na Provincia Marítima de 
Vilagarcía,  xa que o 69,5% do total de quilos extraídos proceden desta demarcación.  O
predominio da produción deste produto na Ría de Arousa é notable,  e pon de 
manifesto a importancia desta actividade nun territorio relativamente pequeno,  que 
compite a nivel mundial con países como China ou Chile en termos de produción.

Imaxe bateas na Ría de Arousa

O cultivo do mexillón nas rías galegas lévase a cabo nas bateas,  estruturas que 
tradicionalmente son xestionadas por unidades familiares en réxime de concesión,  
nas que as mulleres forman parte activa dende que no ano 1945 fondeábase a 
primeira batea como un prototipo na Ría de Arousa,  preto de Vilaxoán.  Nos seguintes 
anos esta estrutura comeza a instalarse ao longo do litoral da Ría de Arousa,  como un
método de cultivo deste produto.  
No conxunto de Galicia existen 3.386 bateas autorizadas pola Xunta de Galicia,  
repartidas en cantidades desiguais nas distintas rías galegas.  A Ría de Arousa é a que
maior número de bateas concentra,  con 2.318 en total,  isto é o 68,4% das bateas 
galegas.  Séguelle a moita distancia a Ría de Vigo con 483,  e a de Pontevedra con 
343.  

Por este motivo,  na Ría de Arousa é onde existe maior concentración de polígonos 
industriais arredor do mexillón:  un total de 18,  que conforman un tecido laboral e 
económico de gran peso na zona,  segundo datos extraídos da organización do 
Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida do Mexillón.  A Ría de 
Arousa convértese,  decididamente,  na gran produtora desta especie en Galicia.  
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O seguinte produto que maior volume económico xerou na zona foi a ameixa 
xaponesa,  con 17.898.874,71  procedentes da venda de 1.840.258,8 qg deste produto;  €
seguido do lirio,  con mais de 9 millóns de euros xerados en capturas que superaron 
os 11  millóns de quilos deste peixe.  Os dous seguintes produtos que acadaron maior 
volume en vendas na Ria de Arousa son a ameixa babosa (mais de 7,  4 millóns de 
euros por 501.134 qg de produto),  e a ameixa fina (que xerou 7,3  millóns de euros por 
239.090,6 quilos extraídos).  Os bivalvos convértense así en produtos de gran 
importancia para a economía da zona.  

Táboa 7.  Principais especies,  quilogramos vendidos e importes na Ría de Arousa

Especie Quilogramos  Vendas€

Ameixa xaponesa 1.840.258,8 qg 17.898.874,71€

Lirio 11.362.383,8 qg 9.341.956,86 €

Ameixa babosa 501.134 qg 7.425.402,03 €

Ameixa fina 239.090,6 qg 7.374.479 €

Fonte:  Consellería do mar.  Portal Pesca de Galicia.  2018

Analizando as vendas destas especies en contexto co nivel autonómico,  na Ría de 
Arousa vendeuse o 67,4% da ameixa fina,  o 57,5% da ameixa rubia,  o 54,5% de ameixa 
babosa,  e o 52,9% da ameixa xaponesa vendida en todo o territorio galego.  No caso 
dos bivalvos,  como pasa co mexillón,  a Ría de Arousa volve a destacar no seu papel 
como produtora.

Outra cuestión interesante que amosan os datos na evolución en relación ás especies 
extraídas nos últimos 5 anos son os que poñen en relación os importes nas vendas e 
os quilos extraídos.  En xeral,  ponse de manifesto que as capturas acadaron unha 
maior rendibilidade,  xa que a nivel autonómico o total de quilos capturados reduciuse
nun 6,9%, mentres que o importe das vendas ascendeu un 13,6%. Esta tendencia é 
aínda máis significativa no caso da Ría que Arousa,  onde aumentando tan só un 1,4% 
os quilos capturados,  logrouse aumentar o importe en vendas nun 32,4%. A destacar 
de novo o caso de Ribeira,  que foi quen de reducir as capturas un 3% e aumentar o 
valor en lonxa nun 25,1%; e Cambados,  que reducindo os quilos das capturas nun 
8,7%, conseguiu aumentar o importe en vendas nun 17,9%. Estes datos poñen de 
manifesto a boa xestión sobre a actividade,  primando a calidade e a sostibilidade do
medio por sobre da cantidade.  

Estes datos sobre a extracción de especies e a súa rendibilidade son importantes en 
termos de sostibilidade ambiental e social,  xa que reverten en último termo na 
calidade de vida das traballadoras e traballadores que se dedican á extracción de 
produtos no mar.  Ponse de manifesto a importancia de coidar a calidade dos 
produtos por enriba da cantidade,  respectando os tempos de rexeneración das 
especies e extraéndoos seguindo as cotas marcadas.  Respectar estes principios ten 
un efecto positivo nas horas de traballo dedicadas á actividade,  na estabilidade da 
propia actividade e na calidade laboral da profesión.
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5.3. CONTEXTO LABORAL
O ámbito laboral é imprescindible para coñecer as condicións sociais e a calidade de 
vida das persoas.  Grazas a distintas fontes podemos enmarcar os datos relativos ás 
mulleres da Ría de Arousa en función da actividade que desenvolven,  obtendo unha 
visión global do volume de mulleres vinculadas profesionalmente ao mar na Ría de 
Arousa.

No referente ao número de afiliacións á Seguridade Social no Réxime Xeral no 
territorio do litoral,  a evolución na afiliación das mulleres nos últimos 5 anos foi 
ascendente,  acadando no ano 2018 as 25.961  traballadoras.  A tendencia é similar a 
nivel autonómico,  xa que o número de mulleres afiliadas foi incrementándose ata 
acadar no 2018 ás 477.825 mulleres dadas de alta na Tesourería xeral da Seguridade 
Social na comunidade autónoma galega.  Este volume de traballadoras supuxo o 
48% do total de persoas afiliadas no ano 2018 na Ría de Arousa.  

A Seguridade Social contempla un réxime que protexe especialmente ás persoas que
traballan no mar,  por conta propia ou allea:  o Réxime do Mar.  Baixo este tipo de 
cotización atópanse persoas traballadoras de distintos perfís profesionais:  en 
actividades marítimo-pesqueiras a bordo de embarcacións (con perfil técnico,  
tripulante,  de investigación,  observación ou de seguridade);  persoas dedicadas á 
extracción dos produtos do mar;  persoas dedicadas á acuicultura;  profesionais do 
mergullo;  redeiras e redeiros;  profesionais da estiba portuaria;  persoal práctico de 
portos;  e persoal administrativo en empresas marítimo  pesqueiras.  –

É preciso comentar que aínda que este réxime recolle varias profesións e actividades 
vinculadas ao mar,  non incorpora outras actividades con gran presenza de mulleres,  
como por exemplo a transformación de produtos do mar ou as actividades relativas á
súa comercialización.  Por este motivo,  complementamos a análise dos datos relativos 
ás afiliacións ao Réxime do Mar coas actividades contempladas na Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE),  que ten en conta actividades que non 
se levan a cabo en contacto directo co mar,  pero que forman parte da cadea 
produtiva do sector.  

Tendo en conta estas dúas fontes podemos obter unha aproximación do volume real 
de mulleres implicadas en actividades laborais e económicas relacionadas cos 
produtos do mar na Ría de Arousa.
 
En Galicia,  o número de persoas afiliadas ao Réxime do Mar no ano 2018 foi de 
19.942 mulleres e homes.  Especificamente na Ría de Arousa,  un total de 6.680 
persoas declararon a súa actividade profesional baixo o Réxime do Mar,  o que supón
o 40,7% sobre o total deste tipo de afiliacións en Galicia,  e o 12,3% de afiliacións á 
Seguridade Social a nivel autonómico.  Asi mesmo, estes datos amosan que un terzo 
(o 30,3%) das persoas afiliadas ao Réxime do Mar na Ría de Arousa son mulleres,  o 
que é unha porcentaxe mais alta que a media galega,  situada no 24,9%.

Poñendo o foco nos concellos,  resalta a equidade na cantidade de mulleres 
traballando baixo o Réxime do Mar nos territorios de Vilanova e Vilagarcía de Arousa,
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nos que o 46,5% e o 43,8% das afiliadas son mulleres.  No extremo contrario atópase 
Ribeira,  con só un 9,9% das afiliacións ao Réxime do Mar rexistrados por mulleres,  o 
que reflicte unha actividade laboral arredor do mar mais masculinizada neste 
territorio.  Esta situación vén provocada polo tipo de actividade desenvolta nos 
territorios,  como veremos mais adiante.

Táboa 8.  Afiliacións á Seguridade Social,  desagregado por sexo,  na Ría de Arousa e Galicia

Ría de Arousa Galicia

%
mulleres
Arousa /
Galicia

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total

Afiliacións Réxime 
Xeral da Seguridade
Social

25.961 28.136 54.097 477.825 505.506 983331 7,8%

Afiliacións Réxime 
do Mar

2.024 4.656 6.680 4.973 14.969 19942 40,7%

Mulleres no Réxime 
do Mar,  sobre total

30,3% 69,7% 100% 24,9% 75,1% 100%

Fonte:  Tesourería Xeral da Seguridade Social.  IGE 2018

A evolución nos últimos 5 anos das afiliacións ao Réxime do Mar en Galicia foi 
descendente no caso das mulleres,  decrecendo o número de afiliadas un 3,3%. Este 
descenso contrasta co maior número de afiliacións globais (tendo en conta mulleres e 
homes),  xa que nestes últimos 5 anos medrou en conxunto un 0,7%. No caso da Ría 
de Arousa,  a tendencia nas afiliacións ao Réxime do Mar nos últimos anos foi 
ascendente,  tanto no caso das mulleres (0,8%) como en global (3,1%).  Esta tendencia 
implica que máis dun terzo das persoas que levan a cabo a súa actividade 
profesional arredor do mar son mulleres (2.024 das 6.680 afiliacións).

Segundo concellos,  os que presentan maior número de afiliacións son Ribeira (1.357 
persoas),  A Illa de Arousa (1.012),  Boiro (936) e Cambados (833).  Pola súa parte,  os 
concellos de Rianxo,  Vilagarcía,  Vilanova e O Grove concentran cada un arredor das 
500 persoas afiliadas ao Réxime do Mar.  Por último,  A Pobra,  Ribadumia e Catoira 
son os concellos que menores cantidades de afiliacións presentan.   

Esta distribución das cantidades de afiliacións segundo os concellos é distinta 
desagregando os datos por sexo:  ponse de manifesto que a Illa de Arousa é o 
concello que maior número de afiliadas acada,  con 352 mulleres desenvolvendo a súa
actividade profesional no mar.  A seguen Cambados (330),  Boiro (290) e Vilanova 
(257).  No caso do Grove,  a pesar de ser o concello no que mais decreceron o número 
de afiliadas (un  6,5%),  hai 140 mulleres baixo o Réxime do Mar.  Pola súa banda,  o –
caso de Ribeira é significativo polo baixo número de mulleres afiliadas en 
comparación co total de afiliacións (só 134 mulleres de 1.357 sobre o total).  Os 
concellos de Catoira e Ribadumia son os que menor número de afiliadas presentan,  o
que é lóxico tendo en conta o reducido territorio de costa que abranguen estes dous 
municipios.  É destacable nestes dous concellos o aumento dun 42,9% e do 21,8% 
respectivamente nas afiliacións de mulleres ao Réxime do Mar,  sendo os concellos 
que maior evolución positiva presentan.
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Táboa 9.  Evolución e número de persoas afiliadas ao Réxime do Mar,  por concellos e sexo

Territorio Número afiliacións ao Réxime do Mar na Ría de
Arousa

Evolución 2014-2018
das afiliacións ao
Réxime do Mar

Mulleres Homes Total Mulleres Total

Ribeira 134 1223 1.357 - 5,8% -6,2%

Illa de Arousa,  A 352 660 1.012 -4,7% -1,4%

Boiro 290 646 936 -1,7% 9,6%

Cambados 330 503 833 0,5% 3,6%

Rianxo 198 365 563 0,8% 1,2%

Vilanova de Arousa 257 295 552 5,8% 10,6%

Vilagarcía de Arousa 234 300 534 15,4% 21,2%

O Grove 140 381 521 -6,5% -4,7%

A Pobra do Caramiñal 69 234 303 6,6% 17,5%

Ribadumia 17 37 54 21,8% 34,4%

Catoira 5 12 17 42,9% 94,1%

GALP Ría de Arousa 2.024 4.656 6.680 0,8% 3,1%

Galicia 4.973 14.969 19.942 - 3,3% 0,7%

Fonte.  Tesourería Xeral da Seguridade Social.  IGE 2018

Pero como fora comentado anteriormente,  esta cantidade de mulleres traballando en 
actividades relacionadas co mar non reflicte a cantidade global de mulleres 
relacionadas profesionalmente co sector,  porque o Réxime do Mar non contempla 
outras actividades nas que as mulleres teñen unha ampla presenza.  Co obxectivo de 
intentar obter unha visión máis completa do peso real das mulleres do mar na Ría de 
Arousa,  analizamos os datos que se recollen no Instituto Galego de Estatística 
segundo a Clasificación Nacional das Actividades Económicas (CNAE).

A CNAE contempla as seguintes actividades:  pesca mariña (CNAE 0311),  acuicultura 
mariña (CNAE 0321),  procesado de pescados,  crustáceos e moluscos (CNAE 1021),  
fabricación de conservas de pescado (CNAE 1022),  comercio por xunto de pescados,  
mariscos e outros produtos alimenticios (CNAE 4638),  e comercio ao retallo de 
pescados e mariscos en establecementos especializados (CNAE 4723).  Como 
veremos,  a inclusión de actividades como o comercio e a transformación de produtos
do mar achega unha visión máis global das actividades implicadas na cadea da 
pesca.  

Seguindo esta clasificación,  no 2018 o número de mulleres afiliadas á Seguridade 
Social no sector pesqueiro no territorio do GALP Ría de Arousa reúne a 5.572 
mulleres,  aumentando o número total de mulleres desenvolvendo actividades 
económicas nestes espazos un 1,4% nos últimos 5 anos.  En Galicia,  o número afiliadas 
a estas actividades ascende ás 14.589 mulleres,  polo que a proporción de mulleres en
Arousa con respecto a Galicia situase no 38,2%,  unha porcentaxe que indica a 
importancia das actividades profesionais no mar no entorno da Ría de Arousa para a 
súa poboación,  e para o conxunto autonómico.  En relación ao total de mulleres 
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traballadoras no mar en Galicia,  Boiro concentra ao 7,9% sobre o total,  e Ribeira ao 
5,5%. Cambados e Vilagarcía de Arousa reúnen cada concello a un 4% de mulleres,  en
relación ao total autonómico.  

Estes datos,  que inclúen mais actividades das que contempla o Réxime do mar,  
agrandan o volume de mulleres do mar e dan conta da cantidade significativa de 
mulleres do territorio que levan a cabo traballos en relación ao mar.  Seguindo os 
datos que ofrece a CNAE, no conxunto dos territorios da Ría de Arousa,  as mulleres 
supoñen o 46,8% sobre o total de afiliacións ao sector pesqueiro,  porcentaxe algo 
maior que no caso autonómico,  situado no 41%. Este dato é positivo xa que reflicte 
que os traballos no mar ocupan a homes e a mulleres en números similares.

Pero,  como veremos,  cifras similares de homes e de mulleres dedicadas ao mar,  non 
quere dicir que haxa igualdade na elección e acceso aos distintos oficios.  Afondando 
nos datos,  é importante ter en conta a proporción de homes e mulleres implicadas en 
cada actividade,  xa que existen actividades específicas que están desenvolvéndose 
maioritariamente por mulleres,  mentres que outras están masculinizadas.

Por exemplo,  destacan os concellos da Illa de Arousa (cunha porcentaxe de 38,9% 
mulleres no sector) ou Rianxo (onde elas supoñen o 32,3% de traballadoras no mar),
que amosan unha alta concentración de homes traballando no sector en 
comparación ás mulleres;  por outra parte,  noutros concellos a tendencia é a oposta:  o
concello de Catoira e de Ribadumia,  nos que do total de persoas traballando no 
sector pesqueiro,  o 72,8% e o 60,8% son mulleres.  Estas diferencias na dedicación a 
actividades profesionais no mar teñen un marcado carácter de xénero:  nos territorios 
de Catoira e Ribadumia o tecido empresarial está focalizado na transformación de 
produtos,  polo que a profesionalización de mulleres é prominente;  mentres que na Illa 
de Arousa ou Rianxo as actividades produtivas e extractivas lévanse a cabo a bordo 
de embarcacións,  nas que a presenza de mulleres é menor.   

No resto dos concellos da zona da Ría de Arousa a cantidade de mulleres e homes 
traballando no mar é igualitaria (a porcentaxe sitúase arredor do 50%),  superando na
maioría de concellos o número de mulleres ao número de homes afiliados.

A cantidade de mulleres traballando no sector pesqueiro na Ría de Arousa é notable.
Seguindo as categorías propostas na CNAE, na actividade de fabricación de 
conservas as mulleres da Ría supoñen o 55,2% sobre o total de mulleres que traballan
neste sector en toda Galicia.  A porcentaxe é tamén moi alta para o caso da 
acuicultura,  xa que as mulleres de Arousa supoñen o 47,7% sobre o total de mulleres 
que se dedican á acuicultura a nivel galego.  Pola súa parte,  a actividade de 
procesado de produtos pesqueiros emprega ao 25,6% do total de mulleres galegas 
traballando neste sector.  Esta gran cantidade de mulleres implicadas 
profesionalmente no mar dan conta da importancia do mesmo como motor do 
desenvolvemento do territorio,  e a importancia que ten o dinamismo do sector 
pesqueiro da Ría de Arousa a nivel galego.  

O número global de mulleres traballando no sector pesqueiro segundo a CNAE é 
dun total de 5.572.  A actividade profesional que maior número de mulleres reúne é a 
de fabricación de conservas,  con 2.700 mulleres traballadoras neste tipo de 
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actividade no ano 2018.  A Ría de Arousa ten unha longa tradición asociada á 
transformación de produtos para o consumo alimentario,  elaborando conservas de 
xeito artesanal e en fábricas,  cunha man de obra tradicionalmente moi feminizada.  

A seguinte actividade que maior número de mulleres reúne é a acuicultura,  cun total 
de 1.687 mulleres dedicadas ao cultivo e extracción de bivalvos,  moluscos,  peixes,  e 
crustáceos.  Ás seguintes actividades nas que maior presenza feminina existe son o 
procesado de peixe,  crustáceos e moluscos,  na que se ocuparon 444 mulleres no 
ano 2018;  seguido polo comercio por xunto de produtos do mar,  con 343 mulleres no
sector.   Pola súa banda,  251 mulleres desempeñaron o seu papel profesional na 
pesca mariña,  e 147 ocupáronse de comercializar ao retallo o peixe e marisco 
capturado.

Táboa 10.  Mulleres da Ría de Arousa e mulleres galegas,  por actividade profesional e cantidade de
afiliacións á Seguridade Social

Actividade CNAE Número de mulleres afiliadas % mulleres
Arousa / Galicia

Ría de Arousa Galicia

Fabricación de conservas de peixe 2.700 4.890 55,2%

Acuicultura mariña 1.687 3.536 47,7%

Procesado de peixe,  crustáceos e moluscos 444 1.737 25,6%

Comercio por xunto de peixe e marisco 343 2.190 15,7%

Pesca mariña 251 907 27,7%

Comercio polo miúdo de peixe e marisco 147 1.330 11,1%

Total 5.572 14.589 38,2%

Fonte:  Tesourería da Seguridade Social.  IGE 2018

Por ser as actividades que maior concentración de mulleres reúnen,  este documento
focalízase  en  coñecer  as  características  (laborais,  asociativas,  de  liderado,  e
formativas)  das  mulleres  dedicadas  a  actividades  extractivas  (marisqueo  a  pé  e
acuicultura do mexillón),  e as que desenvolven o seu traballo na transformación de
produtos do mar.

Cómpre  non  esquecer  que,  aínda  que  non  se  aborden  dun  xeito  específico,  as
mulleres  están  presentes  en  tódalas  actividades  do  sector  pesqueiro,  realizando
actividades profesionais moi diversas e contribuíndo ao avance do sector:  mulleres
armadoras,  redeiras,  biólogas e científicas,  mulleres na comercialización,  mulleres na
industria de empaquetado,  ou persoal de administración das entidades,  entre outras.
Sen o aporte do seu traballo o sector pesqueiro non funcionaría e por este motivo é
imprescindible recoñecer a súa labor.

Ao  longo  dos  últimos  5  anos,  o  sector  pesqueiro  evolucionou  medrando  ou
decrecendo  no  número  de  persoas  desenvolvendo  a  súa  actividade  profesional
dependendo do sector ao que se fai referencia.  

A actividade que maior evolución positiva presenta para as mulleres da Ría de Arousa
foi a do comercio por xunto,  que creceu tamén no caso dos homes da zona e a nivel
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galego.  Pola súa parte,  as afiliacións no comercio ao miúdo en Galicia decreceron
tanto no caso dos homes como nas mulleres.  Sen embargo,  na Ría as afiliacións das
mulleres decreceron nunha porcentaxe significativa (  16,9%),  que semella que fóra–
absorbida polas afiliacións dos homes á mesma actividade (20,2%).

A pesca mariña  descendeu no número global  de afiliacións  no territorio  galego,
sobre todo no caso das mulleres,  que nos últimos 5  anos reducíronse á metade (-
47,2%).  Pola  súa  parte,  as  mulleres  da  Ría  de  Arousa  lograron  incrementar  a  súa
presenza  nesta  actividade  nun  3,5%  dende  o  ano  2014.  A  acuicultura  mariña,  o
procesado de produtos do mar e a fabricación de conservas aumentaron o número
de mulleres afiliadas,  pero en menor cantidade que a incorporación na afiliación de
homes ás mesmas.

Estas  tendencias  reflíctense  no  global  da  evolución  ás  afiliacións  á  Seguridade
Social,  onde as mulleres incrementaron a súa presenza un 1,4%, e os homes un 5,2% na
Ría de Arousa.  A nivel galego,  a cantidade de mulleres afiliadas ao sector pesqueiro
seguiu  a liña da tendencia  na  Ría  de Arousa,  medrando un 1,3%,  mentres  que o
aumento na evolución no número de homes afiliados no sector foi a metade que no
caso da Ría:  un 2,5%.  Ponse de manifesto como o mar pode ser un medio xerador de
oportunidades laborais que afiancen á poboación na zona costeira.  

Táboa 11.  Evolución afiliacións homes e mulleres segundo sector na Ría de Arousa e Galicia

Actividade CNAE Evolución 2014-2018 nas afiliacións ao sector pesqueiro 

Ría de Arousa Galicia

Mulleres Homes Mulleres Homes

Pesca mariña 3,5% -2,7% -47,2% -6,6%

Acuicultura mariña 1,2% 14% 26,1% 26,3%

Procesado de peixe,  crustáceos e 
moluscos

0,5% 36,9% 26,9% 63,2%

Fabricación de conservas de peixe 1,8% 6,1% -5,4% -0,2%

Comercio por xunto de peixe e 
marisco

9,3% 13,2% 18,1% 8%

Comercio polo miúdo de peixe e 
marisco

-16,9% 20,2% -11,2% -6%

Total 1,4% 5,2% 1,3% 2,5%

Fonte:  Tesourería da Seguridade Social.  IGE 2018

É moi interesante analizar en función do sexo as porcentaxes de ocupación nas 
distintas actividades,  debido ás diferenzas que se atopan.  Destaca que o 71,7% das 
persoas que comercializan produtos do mar polo miúdo son mulleres.  Pola súa parte,
o 70,2% de persoas afiliadas á actividade de fabricación de conservas de peixe foron
tamén mulleres.  Existe maior paridade na cantidade de mulleres e homes traballando
nas actividades de procesado de peixe,  crustáceos e moluscos,  onde as mulleres 
supoñen o 59,8% do total de afiliacións,  así como na acuicultura mariña (53,9%) e no 
comercio por xunto (41,1%).  No outro extremo atópase a pesca mariña,  na que só o 8% 
das afiliacións á Seguridade Social no 2018 eran mulleres.  
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Esta maior concentración de mulleres ou de homes en función da actividade reside na
diferenciación entre actividades realizadas tradicionalmente por un ou outro sexo.  No
caso das mulleres,  tradicionalmente encadraban a súa actividade na extracción do 
produto en terra,  así como na manipulación e elaboración dos produtos do mar,  e na 
venda directa do produto a pequena escala.  Ademais,  estas actividades tiñan un 
carácter de subsistencia máis que de actividade económica.  Se ben é certo que 
segundo as tendencias as persoas cada vez mais incorpóranse ás profesións 
independentemente do seu sexo,  nos datos aínda se perciben diferencias segundo o 
ámbito laboral que as persoas ocupan.

Por último,  neste apartado sobre o ámbito laboral das mulleres arousás faremos 
referencia á temporalidade nas afiliacións á Seguridade Social.  Curiosamente,  a 
actividade na que maior variación se observa é na fabricación de conservas de 
peixe,  na que se atopan traballando o maior número de mulleres.  Esta actividade 
experimenta ao longo do segundo e terceiro trimestre do ano un lixeiro aumento nas 
afiliacións,  pero no 4º trimestre presenta fortes baixadas,  especialmente no caso das 
mulleres.  Así,  o ano 2018 comezou con 2.767 traballadoras,  aumentando ata as case 
3.500, para rematar o ano con 1.351 traballadoras nesta actividade.  Esta tendencia no 
descenso ao longo do ano do número de persoas traballando é similar no caso dos 
homes,  aínda que moito menos acusado.  Esta casuística é xerada pola ocupación 
maioritaria de mulleres nos postos de traballo de base,  e ten como consecuencia 
unha maior precariedade na contratación,  afectando en maior proporción ás mulleres.
Así,  os homes desfrutan de mellores condicións ligadas ao desempeño de postos de
traballo no sector con maior estabilidade,  aos que eles acceden en maior medida ca 
elas.

Asi mesmo, na actividade de procesado de peixes,  crustáceos e moluscos,  o número
de afiliacións presenta unha evolución ascendente no segundo e terceiro trimestre do 
ano,  que descende lixeiramente no último trimestre.  O descenso das afiliacións nesta
actividade volve a ser máis acusado para as mulleres que para os homes.  A 
presentación de datos nas seguintes gráficas axuda a visualizar a concentración de 
homes e mulleres nas distintas actividades analizadas,  destacando a presenza dos 
homes nas actividades de pesca mariña,  e a concentración de mulleres que existe no 
sector de fabricación de conservas e na acuicultura,  especialmente no marisqueo a 
pé.  
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Gráfica 4.  Afiliacións segundo actividade profesional,  mulleres da Ría de Arousa

Gráfica 5.  Afiliacións segundo actividade profesional,  homes da Ría de Arousa
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Comparando a tendencia da Ría de Arousa co conxunto de afiliadas en territorio
galego,  a temporalidade é similar para a fabricación de conservas e o procesado de
peixe,  crustáceos  e  moluscos,  aumentando  a  cantidade  de  mulleres  afiliadas  no
período estival e diminuíndo notablemente no último trimestre do ano.  

A nivel galego é significativo tamén o descenso no segundo trimestre das afiliadas á
actividade da pesca mariña,  para aumentar de novo no terceiro trimestre e manterse
estable durante o 4º e o 1º  trimestre do ano.  

En referencia aos homes,  a evolución nas afiliacións é moito mais estable ao longo do
ano independentemente da actividade profesional na que se insiren,  presentando a
pesca unha oscilación maior que o resto de actividades:  diminúe no 2º  trimestre,
repunta no terceiro,  e remata o ano diminuíndo de novo o número de homes afiliados.

Estas gráficas axudan tamén a visualizar dunha forma moito mais clara a dedicación
de  homes  e  mulleres  ás  distintas  actividades  relacionadas  co  mar,  como  fora
comentado  con  anterioridade,  ocupando  os  homes  os  espazos  relacionados  coa
pesca mariña,  o sector no que menor número de mulleres existen traballando a nivel
autonómico.  A este respecto,  é importante sinalar que en Galicia,  no ano 2018,  o
maior  número de afiliacións a esta actividade foi  no 3º  trimestre,  empregando a
10.730 homes e a tan só a 972 mulleres.

Pola súa parte,  a actividade de fabricación de conservas segue estando ocupada
maioritariamente por mulleres,  sumando mais do dobre o número de mulleres (6.009
afiliadas)  que o de homes (2.445 afiliados)  no 3º trimestre do ano,  que foi o período
de maior cantidade de afiliacións.  
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Gráfica 6.  Afiliacións segundo actividade profesional,  mulleres en Galicia

Gráfica 7.  Afiliacións segundo actividade profesional,  homes en Galicia
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5. Aproximación á situación

profesional  das  mulleres

do mar da Ría de Arousa

5.1. AS MULLERES NO SECTOR EXTRACTIVO
Os datos relativos ao número de mulleres e homes no sector de extracción dos 
recursos no territorio da Ría de Arousa,  analizamos a información recollida pola 
Consellería de Pesca sobre o número de persoas afiliadas ás Confrarías de 
Pescadores da zona,  cos datos actualizados a finais do ano 2018.  A nivel galego 
existen 13.533 persoas asociadas ás confrarías de pescadores ao longo da 
comunidade autónoma, sendo 5.845 persoas asociadas procedentes do territorio que
abrangue o GALP da Ría de Arousa.

Destas 5.845 persoas asociadas ás 12 confrarías da Ría de Arousa,  o 37,5% sobre o 
total eran mulleres,  o que supón unha cantidade de 2.194 socias e 3.651 socios.  Esta 
porcentaxe de persoas asociadas ás confrarías é mais igualitaria que a nivel galego,  
onde as mulleres son socias nunha porcentaxe do 29,3%, fronte ao 70,1% de 
asociados.  

Analizando a información segundo os concellos,  existen confrarías de diversos 
tamaños en función do número de persoas que forman parte das organizacións.  Na 
confraría da Illa de Arousa hai 1.000 persoas asociadas,  das que unha terceira parte 
son mulleres.  Cambados,  pola súa parte,  é a segunda confraría que maior número de
persoas concentra,  con 947 e case un 30% de mulleres.  Superando as 600 persoas 
socias atópanse as confrarías do Grove (677),  coa porcentaxe mais alta de mulleres 
asociadas,  que superan en número aos seus compañeiros,  e que supoñen o 60,6% 
de persoas asociadas.  Pola súa parte,  Carril ten 646 socias e socios,  nunha 
porcentaxe en igualdade (45,7% das persoas asociadas son mulleres).  Nesta situación 
de paridade atópanse tamén as confrarías de Vilanova (con 428 persoas socias,  54% 
mulleres),  e Vilaxoán (con 170 asociados e asociadas,  onde elas representan o 47,1% 
sobre o total).  Estas porcentaxes mais igualitarias no número de socias e socios das 
confrarías coinciden cos territorios onde se levan a cabo actividades de marisqueo a 
pé,  sector tradicionalmente feminizado e que continúa sendo desenvolvido 
maioritariamente por mulleres.

37



Aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa

No extremo oposto atópanse as confrarías de San Pedro en Ribeira,  cun total de 438 
persoas asociadas,  das que tan só o 6,2% son mulleres.  Na confraría de Aguiño  –
Carreira,  o 19,6% das persoas asociadas foron mulleres,  dun total de 214.  Como 
comentábase anteriormente,  estas porcentaxes están condicionadas polas 
actividades principais que se desenvolven no territorio.  Aínda que cada vez o acceso 
e desenvolvemento das mesmas vai incorporando a homes e a mulleres 
indistintamente,  os números continúan reflectindo a maior concentración de mulleres 
ou de homes nas distintas actividades.  

Táboa 12.  Número de persoas socias das Confrarías da Ría de Arousa

Confraría Numero
de socias

Número
de socios Total %

mulleres

Confraría de pescadores San Xulián da Illa de Arousa 339 661 1.000 33,9%

Confraría de pescadores San Antonio de Cambados 278 696 974 28,5%

Confraría de pescadores San Martiño do Grove 410 267 677 60,6%

Confraría de pescadores Santiago Apostol de Carril 295 351 646 45,7%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Rianxo 211 332 543 38,9%

Confraría de pescadores San Pedro de Riveira 27 411 438 6,2%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Cabo de 
Cruz

163 272 435 37,5%

Confraría de pescadores A Pastoriza de Vilanova 231 197 428 54,0%

Confraría de pescadores de Pobra do Caramiñal 109 174 283 38,5%

Confraría de pescadores de Aguiño-Carreira 42 172 214 19,6%

Confraría de pescadores Virxe do Rosario de Vilaxoán 80 90 170 47,1%

Confraría de pescadores de Palmeira 9 28 37 24,3%

Ría de Arousa 2.194 3.651 5.845 37,5%

Galicia 3.966 9.587 13.553 29,3%

Fonte:  Consellería do Mar.  2018

O número de mulleres asociadas ás Confrarías nos últimos 5 anos evolucionou 
positivamente no caso das mulleres,  ascendendo tanto a nivel autonómico (31,4%) 
como na Ría de Arousa (9,9%).  Lideran o aumento de socias (así como en número de 
mulleres),  as confrarías de Carril (29,4%),  a Illa de Arousa (17,3%),  e Cambados (15,4%).  
Pola súa parte,  as confrarías de Rianxo (-17,6%) e Aguiño-Carreira (-8,7%) perderon 
socias nos últimos 5 anos,  aínda que é preciso comentar que as porcentaxes non son 
comparables entre si xa que as cantidades difiren:  en Aguiño - Carreira supón o cese 
de 4 mulleres,  mentres que en Rianxo cesaron 45 mulleres.

No caso dos homes,  a tendencia tamén é ao aumento en canto a asociados nas 
confrarías de pescadores:  aumentaron un 13,6% a nivel galego e un 12,6% nas 
confrarías da Ría de Arousa.  A confraría de Carril volta a liderar o aumento en número
de asociados,  crecendo nun 41%, seguida do Grove (36,2%),  Vilaxoán (30,4%) e Cabo 
de Cruz (30,1%).  Coma no caso das mulleres,  hai que precisar que o aumento do 
número de socios en Vilaxoán supuxo o crecemento de socios de 21 homes,  mentres 
que o de Cabo de Cruz foi de 63.  
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Táboa 13.  Evolución persoas asociadas ás Confrarías na Ría de Arousa

Confraría Evolución socias
2014  2018–

Evolución socios
2014 - 2018

Confraría de pescadores Santiago Apostol de Carril 29,4% 41%

Confraría de pescadores San Xulián da Illa de Arousa 17,3% 13%

Confraría de pescadores San Antonio de Cambados 15,4% 5,8%

Confraría de pescadores San Martiño do Grove 13,9% 36,2%

Confraría de pescadores Virxe do Rosario de Vilaxoán 11,1% 30,4%

Confraría de pescadores A Pastoriza de Vilanova 9% 22,4%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Cabo de Cruz 8,7% 30,1%

Confraría de pescadores San Pedro de Riveira 3,8% 2,5%

Confraría de pescadores de Pobra do Caramiñal 1,9% 4,8%

Confraría de pescadores de Aguiño-Carreira -8,7% 6,2%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Rianxo -17,6% -7,8%

Confraría de pescadores de Palmeira 0% 7,7%

Ría de Arousa 9,9% 12,6%

Galicia 31,4% 13,6%

Fonte:  Consellería do Mar.  2018

O aumento xeneralizado de socias e socios nas confrarías é un dato que pon de 
relevancia o papel que ten o mar no territorio,  converténdose nun medio de sustento 
para moitas persoas das zonas costeiras.  Entorno ao mar e os seus produtos xérase 
unha ampla comunidade de persoas que desenvolven diversas profesións e tarefas,  
que en conxunto constrúen un sector que se consolida dinamizando o territorio e 
ofrecendo unha posibilidade laboral ás persoas que forman parte do mesmo.

Na seguinte táboa pode observarse como unha gran cantidade das persoas 
asociadas ás confrarías de pescadores da Ría de Arousa desenvolven 
fundamentalmente actividades relacionadas co marisqueo,  nas dúas modalidades (a
pé e a flote,  en zonas de extracción ou en concesións nos parques de cultivo).  Sobre 
esta actividade hai que destacar o marcado carácter de xénero que continúan 
amosando os datos:  o marisqueo a pé é fundamentalmente desenvolvido por 
mulleres (1.611  fronte a 288 homes no ano 2018),  mentres que no marisqueo a flote as 
cantidades son á inversa:  146 mulleres fronte a 1.549 homes.  

No caso dos parques de cultivo os números iguálanse,  xa que o dato fai referencia á 
concesión do terreo e non á modalidade de marisqueo na que se leva a cabo a 
extracción do produto.  Pódese observar tamén como nas actividades que teñen que 
ver con embarcacións (artes menores,  baixura,  arrastre,  cerco e bateas),  a 
preponderancia na cantidade de persoas desenvolvendo estas actividades é 
masculina,  tanto na Ría de Arousa como en Galicia.
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Táboa  14.  Número  de  persoas  desenvolvendo  actividades  profesionais  asociadas  ás  Confrarías,
desagregado por sexo,  na Ría de Arousa e Galicia

Actividade Ría de Arousa Galicia

Mulleres Homes Mulleres Homes

Marisqueo a pé 1.611 288 2.813 702

Parques de Cultivo 205 237 205 237

Marisqueo a flote 146 1.549 289 2.255

Outros 137 685 186 931

Pesca de baixura 28 418 68 975

Bateas 25 109 68 201

Recursos específicos 22 130 123 506

Artes menores 19 197 144 1.991

Cerco 1 25 9 842

Pesca de arrastre do litoral 0 10 1 36

Poliquetos 0 2 0 3

Navalla e Longueirón 0 1 0 26

Naseiros/as 0 0 0 0

Percebe a flote 0 0 25 126

Percebe a pé 0 0 21 33

Pesca de Altura e Grande Altura 0 0 14 626

Volanteiros/as 0 0 0 97

Total 2.194 3.651 3.966 9.587

Fonte:  Consellería de Pesca 2018 

Dos datos que aporta a Consellería de pesca en canto ás persoas asociadas ás 
Confrarías nos últimos 5 anos,  obsérvase a incorporación de homes á actividade do 
marisqueo a pé (aumentaron un 104,3% no caso da Ría de Arousa),  mentres que esa 
incorporación non se da na mesma proporción se falamos de mulleres introducíndose
na actividade do marisqueo a flote (elas aumentaron a súa presencia nun 33,9%).  O 
maior incremento de mulleres deuse na actividade de extracción de recursos 
específicos,  onde a súa incorporación medrou un 69,2%.  En xeral,  destaca que o 
global de persoas asociadas ás confrarías medrou tanto no territorio do GALP Ría de 
Arousa como a nivel autonómico.

Táboa 15.  Evolución  de  persoas  desenvolvendo  actividades  profesionais  asociadas  ás  Confrarías,
desagregado por sexo,  na Ría de Arousa e Galicia

Actividade Ría de Arousa Galicia

Mulleres Homes Mulleres Homes

Recursos específicos 69,2% 54,8% 21,1% 29,1%

Parques de Cultivo 36,7% 41,9% 42% 41,9%

Marisqueo a flote 33,9% 19,2% 152,9% 17,3%
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Táboa 15.  Evolución  de  persoas  desenvolvendo  actividades  profesionais  asociadas  ás  Confrarías,
desagregado por sexo,  na Ría de Arousa e Galicia

Actividade Ría de Arousa Galicia

Mulleres Homes Mulleres Homes

Pesca de baixura 27,3% 10% 27,9% 13,9%

Artes menores 26,7% 14,5% 10,3% 12%

Marisqueo a pé 8,2% 104,3% 23,2% 100,6%

Outros -16,5% -17,6% 26,4% -15,7%

Bateas -24,2% -11,4% 7,5% -3,4%

Cerco 71,4% 18,6%

Pesca de arrastre do litoral -33,3% -12,2%

Navalla e Longueirón 8,3%

Percebe a flote 8% 27,3%

Percebe a pé -100% 26,7% 10%

Pesca de Altura e Grande Altura 7,7% -4,7%

Volanteiros/as -3%

Total 9,9% 12,6% 31,4% 13,6%

Fonte:  Consellería de Pesca 2018 

Como se comentaba anteriormente,  a actividade na que mais mulleres participan é 
no marisqueo a pé,  supoñendo o 84,8% de profesionais desenvolvendo esta 
actividade na Ría de Arousa e o 80% en Galicia.  Malia a incorporación de 
compañeiros nos últimos anos á profesión,  esta continúa estando moi feminizada.  É de
resaltar que o 57,3% das mulleres dedicadas ao marisqueo a pé en Galicia traballan 
na Ría de Arousa.

En relación ao marisqueo,  neste territorio existe unha modalidade de extracción de 
bivalvos:  a concesión dos parques de cultivo,  como unha forma única de xestión do 
medio e que só se leva a cabo en Carril.  As porcentaxes de dedicación son case 
igualitarias (o 46,4% de mulleres xestionan estas concesións),  sendo tradicionalmente 
explotadas por unidades familiares e,  dependendo da extensión da concesión,  
xerando empregos de traballo a persoas alleas.  
Pola súa parte,  as mulleres no marisqueo a flote na Ría de Arousa representan en 
cantidade o 50,5% do total de mulleres nesta actividade en Galicia,  pero fronte aos 
seus compañeiros na Ría de Arousa,  supoñen tan só o 8,6%, porcentaxe mais baixa 
que a nivel galego (11,4%).

En canto á extracción de mexillón na Ría de Arousa,  existen 25 mulleres e 109 homes 
asociados ás Confrarías de pescadores no territorio.  Destaca que o 36,8% das 
bateeiras en Galicia son da Ría de Arousa.  Aínda e todo,  as mulleres representan tan 
só o 18,7% de persoas dedicadas ao cultivo e extracción do mexillón na Ría de 
Arousa.  
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Táboa 16.  Proporción de mulleres desenvolvendo actividades profesionais asociadas ás Confrarías,  na
Ría de Arousa e Galicia

Actividade % mulleres GALP Ría
de Arousa

% de mulleres
en Galicia

Peso relativo
mulleres Ría de

Arousa / Galicia

Marisqueo a pé 84,8% 80% 57,3%

Parques de Cultivo 46,4% 46,4% 100%

Bateas 18,7% 25,3% 36,8%

Outros 16,7% 16,7% 73,7%

Recursos específicos 14,5% 19,6% 17,9%

Artes menores 8,8% 6,7% 13,2%

Marisqueo a flote 8,6% 11,4% 50,5%

Pesca de baixura 6,3% 6,5% 41,2%

Cerco 3,8% 1,1% 11,1%

Total 37,5% 29,3% 55,3%

Fonte:  Consellería de Pesca 2018 

Para finalizar este apartado é interesante coñecer os datos relativos a armadoras e 
armadores asociadas ás distintas confrarías da Ría de Arousa.  No conxunto do 
territorio existen 1.711  homes armadores e 329 mulleres armadoras,  onde elas 
representan o 60,8% de tódalas armadoras que traballan ao longo da costa galega.  
Nos distintos concellos da Ría de Arousa,  as mulleres non supoñen mais do 15% do 
total de profesionais tripulando embarcacións,  a excepción do concello de Vilaxoán 
(23,3%),  e a confraría de Rianxo (19,8%).  

Ademais,  é interesante o caso de Carril,  concello no que as armadoras case acadan a 
igualdade no desempeño desta actividade (43,5%).  Carril convértese polo tanto no 
concello que maior número de armadores e armadoras reúne na Ría de Arousa,  con 
471 persoas;  seguido pola Illa de Arousa (403) e Cambados (231)  e Ribeira (228).  No 
resto dos concellos,  a presencia das mulleres aínda é moi residual,  supoñendo menos 
do 15% sobre o total.  A evolución nos últimos 5 anos na incorporación das mulleres 
armadoras ao mar foi positiva,  incrementándose de 257 profesionais no 2014 ata as 
329 no 2018.  

Táboa 17.  Número de armadoras socias das Confrarías da Ría de Arousa

Confraría Numero
armadoras

Número
armadores

Total %
mulleres

Confraría de pescadores Santiago Apostol de Carril 205 266 471 43,5%

Confraría de pescadores San Xulián da Illa de Arousa 30 373 403 7,4%

Confraría de pescadores San Pedro de Riveira 6 222 228 2,6%

Confraría de pescadores San Antonio de Cambados 12 219 231 5,2%

Confraría de pescadores San Martiño do Grove 8 137 145 5,5%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Cabo 
de Cruz

15 128 143 10,5%
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Táboa 17.  Número de armadoras socias das Confrarías da Ría de Arousa

Confraría Numero
armadoras

Número
armadores

Total %
mulleres

Confraría de pescadores de Pobra do Caramiñal 13 107 120 10,8%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Rianxo 21 85 106 19,8%

Confraría de pescadores A Pastoriza de Vilanova 5 95 100 5,0%

Confraría de pescadores de Aguiño-Carreira 4 89 93 4,3%

Confraría de pescadores Virxe do Rosario de 
Vilaxoán 

10 33 43 23,3%

Confraría de pescadores de Palmeira 0 17 17 0,0%

Ría de Arousa 329 1.771 2.100 15,7%

Galicia 541 3.928 4.469 12,1%

Fonte:  Consellería do Mar.  2018

 
En canto á evolución nos últimos 5  anos no número de mulleres e homes armadores,
tanto a nivel galego como na Ría de Arousa,  ambos sexos aumentaron en número.  Ás
mulleres pasan de 257 profesionais no 2014  ás 329 no ano 2018;  os homes eran 1.655
no 2014 e na actualidade son 1.771.  

Para entender a evolución no número de armadoras e armadores no territorio,  hai
que sinalar que é a particularidade do concello de Carril quen desvirtúa a media na
Ría de Arousa e na evolución a nivel autonómico.  No caso das mulleres,  por volume
(205 armadoras en Carril)  e tendencia no crecemento (de 147  a 205 armadoras en 5
anos),  a  evolución  mostra  un  global  ascendente.  Polo  contrario,  no  resto  dos
concellos,  o número de armadoras aumenta moi  lixeiramente,  outros manteñen o
mesmo número de profesionais,  e noutros concellos descende.  No caso dos homes,
Carril aumenta de 195  a 266  armadores en 5  anos,  pero no resto dos territorios as
cifras mantéñense relativamente estables,  a excepción de Rianxo (concello no que nos
últimos 5 anos hai 31  armadores menos).

Táboa 18.  Evolución 2014  2018 no número de armadoras socias das Confrarías da Ría de Arousa–

Confraría Evolución
armadoras

Evolución
armadores

Confraría de pescadores Santiago Apostol de Carril + 58 + 71

Confraría de pescadores San Xulián da Illa de Arousa + 12 + 13

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Cabo de Cruz + 6 + 25

Confraría de pescadores San Antonio de Cambados + 4 + 17

Confraría de pescadores San Martiño do Grove + 3 + 21

Confraría de pescadores Virxe do Rosario de Vilaxoán 0  + 4

Confraría de pescadores de Palmeira 0 + 1

Confraría de pescadores de Aguiño-Carreira 0 - 2

Confraría de pescadores de Pobra do Caramiñal - 1 + 2

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Rianxo - 2 - 31
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Táboa 18.  Evolución 2014  2018 no número de armadoras socias das Confrarías da Ría de Arousa–

Confraría Evolución
armadoras

Evolución
armadores

Confraría de pescadores A Pastoriza de Vilanova - 4 + 2

Confraría de pescadores San Pedro de Riveira - 4 - 7

Ría de Arousa + 72 + 116

Galicia + 99 + 293

Fonte:  Consellería do Mar.  2018

Asi  mesmo,  é  interesante  coñecer  a  que  actividades  dedícanse  maioritariamente
mulleres e homes armadores de embarcacións.  Segundo os datos da Consellería de
Pesca,  a maior concentración de mulleres armadoras (200)  dedícanse á extracción de
especies  nos  parques  de  cultivo.  Pola  súa  banda,  no  marisqueo  a  flote  hai  64
mulleres  armadoras,  e  23  nas  bateas.  Pola  súa  banda,  os  homes  armadores
dedícanse maioritariamente ao marisqueo a flote (925),  seguido pola actividade nos
parques de cultivo,  con 228  armadores.  O resto de homes armadores dedícanse á
pesca,  xa sexa de baixura (222)  ou en artes menores (121).  Ademais,  79  armadores
ocúpanse da xestión e explotación de bateas.  

Sobre estas cifras hai que ter en conta a outras profesionais que non son propietarias
de embarcacións pero que traballan saíndo ao mar embarcadas,  figurando como
tripulación.  Neste  sentido,  obsérvase  un  alto  número  de  persoas  desenvolvendo
traballos  nas  embarcacións:  3.745  na Ría  de Arousa.  Destas,  1.865  son mulleres e
1.880  son homes,  unha cifra  que indica que o acceso a este posto de traballo é
igualitario.  Tanto é así,  que estas 1.865  mulleres traballando nas embarcacións na Ría
de Arousa supoñen o 54,5%  das mulleres traballadoras neste sector (os homes o
33,2%,  o que indica que noutros territorios a proporción de homes nas embarcacións
é  maior  e  polo  tanto  as  mulleres  non  se  atopan  coas  mesmas  condicións  ou
motivacións que os seus compañeiros para acceder en igual proporción,  como pasa
na Ría de Arousa).  

Segundo  os  concellos,  Cambados  é  o  municipio  no  que  maior  número  de
traballadores  e  traballadoras  hai  nas  embarcacións,  cun  total  de  743.  A  bastante
distancia,  séguelle a Illa de Arousa con 597,  O Grove,  con 532  persoas traballando a
bordo  de  embarcacións,  e  Rianxo  con  437.  No  resto  dos  concellos  o  global  de
traballadoras e traballadores a bordo de embarcacións sitúase por baixo das 350
persoas.  

A distribución de mulleres e homes traballando a bordo de embarcacións é moi
dispar  en función do territorio:  dende o 10%  que representan as embarcadas en
Ribeira,  ao 75,6%  das traballadoras a bordo no Grove.  É interesante sinalar que nas
confrarías da Pobra do Caramiñal,  Vilanova,  a Illa de Arousa,  Carril e Cabo da Cruz a
porcentaxe de mulleres traballadoras a bordo de embarcación sitúase nun intervalo
de entre o 55-45%. 
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Táboa 19.  Número de traballadoras e traballadores a bordo de embarcacións nas confrarías da Ría de
Arousa

Confraría Numero de
traballadoras

Número de
traballadores

Total %
mulleres

Confraría de pescadores San Martiño do Grove 402 130 532 75,6%

Confraría de pescadores San Xulián da Illa de 
Arousa

309 288 597 51,8%

Confraría de pescadores San Antonio de 
Cambados 

266 477 743 35,8%

Confraría de pescadores A Pastoriza de Vilanova 226 102 328 68,9%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de 
Rianxo 

190 247 437 43,5%

Confraría de pescadores San Pedro de Riveira 21 189 210 10,0%

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de 
Cabo de Cruz

148 144 292 50,7%

Confraría de pescadores Santiago Apostol de 
Carril 

90 85 175 51,4%

Confraría de pescadores de Pobra do Caramiñal 96 67 163 58,9%

Confraría de pescadores Virxe do Rosario de 
Vilaxoán 

70 57 127 55,1%

Confraría de pescadores de Aguiño-Carreira 38 83 121 31,4%

Confraría de pescadores de Palmeira 9 11 20 45,0%

Ría de Arousa 1.865 1.880 3.745 49,8%

Galicia 3.425 5.659 9.084 37,7%

% Ría de Arousa sobre Galicia 54,5% 33,2% 41,2%

Fonte:  Consellería do Mar.  2018

Nos últimos 5 anos,  no mesmo caso que para armadoras e armadores,  as persoas 
traballadoras a bordo de embarcacións tamén aumentaron en número,  tanto no 
global galego coma na Ría de Arousa.  Así,  as mulleres traballando a bordo pasaron 
das 1.739 ás 1.865 no ano 2018,  mentres que os homes aumentaron dos 1.587 
traballadores ata os 1.880.  Hai que sinalar que nos últimos 5 anos,  a metade das 
mulleres que constan como armadoras en Galicia proceden da Ría de Arousa.  

En consonancia co número de armadoras en cada territorio,  as confrarías onde maior 
número de traballadoras a bordo de embarcacións existe é no Grove (con 402),  a Illa 
de Arousa (309) e Cambados (266).  A confraría do Grove é a que maior crecemento 
presenta en número de traballadoras,  aumentando en 47 mulleres máis que no ano 
2014.  Por último,  comentar o descenso de 43 traballadoras a bordo de embarcacións 
na confraría de Rianxo nos últimos 5 anos.  No caso dos homes,  a evolución é positiva
en tódalas confrarías,  aumentando o número de tripulantes homes a bordo de 
embarcacións.  A destacar,  o caso da Illa de Arousa (aumenta en 63 traballadores) o 
Grove (con 50 traballadores mais a bordo),  Cabo da Cruz (38),  e Vilanova (34) e 
Carril (31 homes mais).  
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Táboa 20.  Evolución 2014  2018 no número de traballadoras a bordo socias das Confrarías da Ría de –
Arousa

Confraría Evolución
traballadoras a bordo

Evolución
traballadores a bordo

Confraría de pescadores San Martiño do Grove + 47 + 50

Confraría de pescadores San Xulián da Illa de Arousa + 38 + 63

Confraría de pescadores San Antonio de Cambados + 33 + 21

Confraría de pescadores A Pastoriza de Vilanova + 23 + 34

Confraría de pescadores Santiago Apostol de Carril + 9 + 31

Confraría de pescadores Virxe do Rosario de Vilaxoán + 8 + 17

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Cabo de 
Cruz

+ 7 + 38

Confraría de pescadores San Pedro de Riveira + 5 + 17

Confraría de pescadores de Pobra do Caramiñal + 3 + 6

Confraría de pescadores de Palmeira 0 + 1

Confraría de pescadores de Aguiño-Carreira -4 + 12

Confraría de pescadores Virxe do Carmen de Rianxo - 43 + 3

Ría de Arousa + 126 + 293

Galicia + 260 + 856

Fonte:  Consellería do Mar.  2018

En función das actividades levadas a cabo na Ría de Arousa é onde mellor se 
visualiza a diferenciación na dedicación ás distintas actividades segundo os xéneros.  
Como xa fóra comentado,  a maior concentración de mulleres dáse no marisqueo a pé
con 1.611  mulleres e 288 homes.  A seguinte actividade con maior volume de persoas 
é o marisqueo a flote,  cunha gran concentración de homes:  1.549,  fronte a 146 
mulleres.  Seguindo coa extracción de bivalvos,  hai igualdade en canto a homes e 
mulleres dedicados ao coidado dos parques de Carril,  aínda que non hai datos sobre 
a modalidade de marisqueo que cada parquista leva a cabo.  Nesta actividade,  a 
maioría de profesionais teñen a categoría de armadoras.

No caso das bateas,  obsérvase unha preponderancia dos homes sobre as mulleres:  
eles son 109 e elas 25 en total.  No caso da pesca,  a preponderancia recae sobre os 
homes,  tanto en armadores como en traballadores.  Por último,  é interesante sinalar 
como na categoría de outros ,  tanto no caso das mulleres coma dos homes,  as “ ”
persoas contratadas superan amplamente en número ás armadoras e armadores das 
embarcacións.  O mesmo sucede,  aínda que en menor medida,  na extracción de 
recursos específicos.  
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Táboa 21.  Número de armadoras/armadores e traballadoras/traballadores a bordo de embarcacións 
segundo o tipo de actividade

Actividade Número
armadoras

Numero de
traballadoras

Total
mulleres

Número de
armadores

Número de
traballadores

Total
homes

Artes menores 7 12 19 121 76 197

Bateas 23 2 25 79 30 109

Cerco 1 0 1 23 2 25

Marisqueo a flote 64 82 146 925 624 1.549

Marisqueo a pé 0 1.611 1.611 0 288 288

Navalla e Longueirón 0 0 0 0 1 1

Outros 8 129 137 100 585 685

Parques de Cultivo 200 5 205 228 9 237

Pesca de arrastre do 
litoral

0 0 0 10 0 10

Pesca de baixura 20 8 28 222 196 418

Poliquetos 0 0 0 0 2 2

Recursos específicos 6 16 22 63 67 130

Ría de Arousa 329 1.865 2.194 1.771 1.880 3.651

Fonte:  Consellería do Mar.  2018
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5.1.1. AS MULLERES NO MARISQUEO A PÉ

Imaxe extraída do vídeo Mulleres do Mar de Arousa 

Para entender o sector do marisqueo a pé revisáronse documentos en referencia a 
esta actividade extractiva.  Neste sentido,  destaca a diagnose da situación profesional 
das mariscadoras a nivel estatal,  elaborada pola Rede Española de Mulleres no 
Sector Pesqueiro (REMSP) no ano 2016,  co apoio da Secretaría General de Pesca.  
Neste documento lévase a cabo un percorrido pola historia da actividade,  así como 
unha descrición detallada das normativas e modalidades do oficio,  seguido dun 
bloque dedicado a debuxar unha visión xeral da situación profesional a nivel estatal 
das mulleres dedicadas ao marisqueo.  

As autoras propoñen distintos ámbitos de interese para a profesión,  que teñen 
especial incidencia no desenvolvemento profesional das mulleres:  a problemática do 
furtivismo, os factores biolóxicos e medioambientais,  o nivel de renda e a cobertura 
social,  os prezos do produto,  as enfermidades profesionais,  o relevo xeracional,  e o 
liderado e representatividade nos órganos de poder.  

Estas categorías foron recollidas no cuestionario que se elaborou,  e contrastadas 
nunha reunión coa Asociación de Mulleres do Mar de Arousa ao comezo do proxecto.  
Este cuestionario pode consultarse no Anexo 1,  e foi enviado ás 12 confrarías da Ría 
de Arousa,  xa que as agrupacións de mariscadoras e traballadoras nesta actividade 
están organizadas baixo as confrarías de pescadores dos distintos concellos.  

Na seguinte táboa preséntase a relación de confrarías do territorio que contestaron ao 
cuestionario.  
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Táboa 22.  Confrarías na Ría de Arousa que participaron no cumprimento do cuestionario

Confraría

Confraría De Pescadores De Carreira (Aguiño)

Confraría De Pescadores A Pastoriza (Vilanova)

Confraría de pescadores San Antonio (Cambados)

Confraría De Pescadores Virxe Do Carmen (Rianxo)

Confraría De Pescadores Virgen Del Rosario (Vilaxoán)

Confraría De Pescadores Santiago Apostol (Carril)

Confraría de Pescadores A Pobra do Caramiñal

Confraría de pescadores Cabo de Cruz

A continuación preséntase a información que enmarca a situación profesional das 
mulleres da Ría de Arousa,  tendo en consideración a revisión bibliográfica,  as 
respostas ao cuestionario,  e o contraste coa experiencia das mulleres traballadoras no
marisqueo a pé,  realizada ao longo do traballo de campo do proxecto.  

O sector dedicado ao marisqueo a pé foi tradicionalmente unha actividade levada a 
cabo por mulleres.  Estes traballos extractivos tiñan a consideración de actividade 
complementaria do salario que os pescadores aportaban á economía familiar.  Por 
este motivo,  a actividade carecía de regulación e por tanto,  o marisqueo non estaba 
recoñecido como un traballo.  A partir dos anos 50 é cando os produtos extraídos do 
mar a través da actividade marisqueira comezan a adquirir maior valor social e 
comercial,  revalorizándose mais aló do autoconsumo, o que provocou unha 
xeneralización desta actividade nas poboacións costeiras.  Debido a esta situación,  
fíxose preciso ordenar o sector e establecer acordos para conservar a sostibilidade 
dos recursos e do territorio,  traballo que se levou a cabo a través das Confrarías.  

As Confrarías foron designadas como as entidades de titularidade administrativa na 
concesión marisqueira,  competencia que se conserva na actualidade.  Neste sentido,  é
importante sinalar a coexistencia dun alto nivel asociativo entre as mulleres que 
exercían a profesión,  coas estruturas de decisión nas Confrarías.  Asi mesmo, nestes 
anos fomentouse a participación das mulleres en cursos formativos (dende a 
produción á comercialización),  facendo da profesionalización e do asociacionismo os 
piares do sector extractivo do marisqueo a pé.  

A Xunta de Galicia,  a través da Consellería do Mar,  é quen ordena e xestiona os 
plans e permisos de explotación.  A través dos mesmos designase as especies a 
capturar,  as zonas de explotación,  o número de persoas autorizadas na actividade,  o 
calendario (días máximos de extracción),  as cotas máximas de captura,  e os puntos 
de control e de venda.  A través desta ordenación priorízase a sostibilidade do 
medio,  dos recursos e das condicións laborais das persoas que traballan 
desenvolvendo esta actividade.  

49



Aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa

Seguindo os plans de explotación podemos coñecer as condicións laborais xerais 
das mulleres do marisqueo a pé:  a media de días de traballo permitidos é de 
aproximadamente 161 días ao ano,  mentres que para o marisqueo a flote a media 
sitúase nos 135 días ao ano.  En xeral,  o marisqueo é unha actividade que se mantén 
durante o ano,  converténdose nun medio de vida estable e sostido no tempo. Existen
paros nalgúns territorios,  fundamentalmente nos meses de febreiro - marzo,  e 
outubro  novembro.  As especies a extraer dependen dos territorios e as súas –
características,  e polo tanto as técnicas empregadas na extracción dos bivalvos difiren.
Hai territorios,  como por exemplo a Illa de Arousa,  nos que o marisqueo a pé convive
co marisqueo a flote,  mentres que noutros territorios dáse só unha actividade 
(Vilaxoán traballa en exclusiva o marisqueo a pé,  e Aguiño  Ribeira o marisqueo a –
flote).  

Mediante os plans de explotación,  o mar concíbese como unha horta que é preciso 
coidar,  implicando tarefas de planificación,  limpeza,  semente e cultivo,  á banda da 
extracción.  Desta forma,  aumenta a conciencia nas persoas que viven do mar sobre a 
importancia de coidar a sostibilidade do medio.

En función dos datos do ano 2018,  existiron en Galicia un total de 3.792  permisos de
explotación (Permex),  dos que 1.703 foron destinados a profesionais da ría de Arousa.
Esta cifra supón que o 44,9% dos Permex en Galicia están ocupados por profesionais
do territorio da Ría de Arousa.  

A tendencia  na  concesión  dos  Permex nos  últimos 5  anos foi  estable (dos 1.704
permisos no ano 2014,  descendendo lixeiramente ata o ano 2017,  ata recuperar os
1.703  permisos  no  2018),  mantendo  o  número  de  profesionais.  Sen  embargo,
desagregando a información por sexos,  é preciso sinalar que o número de mulleres
que accederon aos permisos foi descendendo notablemente nestes últimos 5  anos
(de 1.514  profesionais no ano 2016  a 1.380  no 2018).  Tódolos territorios da Ría de
Arousa presentan maioritariamente a mulleres realizando a súa actividade profesional
a través de permisos de explotación,  non baixando do 60% de mulleres sobre o total
de permisos en cada zona (a excepción do caso de Aguiño,  onde non hai presencia
de marisqueo a pé).

Táboa 23.  Permisos de explotación de marisqueo a pé desagregados por sexo e Confrarías na Ría de
Arousa

Confraría Permex
(mulleres)

Permex
(Total)

% de mulleres
sobre o total de

permisos

O.P.P.  20 - A Illa de Arousa 241 248 97,2%

Confraría de Cambados 191 204 93,6%

Confraría de Vilanova 206 246 83,7%

Confraría de Carril (Vilagarcía) 67 84 79,8%

Confraría de Vilaxoán (Vilagarcía) 54 68 79,4%

Confraría de O Grove 315 401 78,6%

Confraría de Palmeira (Ribeira) 6 8 75,0%

Coop.  Ría de Arousa-Abanqueiro 9 12 75,0%
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Táboa 23.  Permisos de explotación de marisqueo a pé desagregados por sexo e Confrarías na Ría de
Arousa

Confraría Permex
(mulleres)

Permex
(Total)

% de mulleres
sobre o total de

permisos

Confraría de Rianxo 100 139 71,9%

Confraría de A Pobra do Caramiñal 73 112 65,2%

Confraría de Cabo de Cruz (Boiro) 118 180 65,6%

Confraría de Aguiño (Ribeira) 0 1 0,0%

Ría de Arousa 1.380 1.703 81,0%

Galicia 2.722 3.792 71,8%

A presenza maioritaria de mulleres nesta actividade foi un dos motivos para incluír
esta actividade neste estudo.  En relación ás respostas aos cuestionarios,  as situacións
que  se  consideran  con  maior  impacto  nas  condicións  laborais  das  mulleres  do
marisqueo  a  pé  son  o  recoñecemento  das  enfermidades  profesionais,  cuxo
porcentaxe de redución na idade de xubilación continúa sendo menor que para o
marisqueo a flote;  e tamén a variabilidade nos ingresos que comporta a actividade.  

Polo que fai ao asociacionismo do sector,  o recoñecemento do propio sector sobre as
accións levadas a cabo polas mulleres do mar é o tema que se identifica con maior
impacto,  poñendo  de  manifesto  o  carácter  activo  das  mulleres  do  sector,  e  a
consecución de melloras e avances en termos de igualdade de xénero nas profesión
do mar.  Ademais,  a solidariedade entre mulleres e a súa participación en espazos
formais  e  informais  identifícase  como  aspectos  importantes  para  continuar
fomentando o asociacionismo do sector.

En canto ao ámbito formativo,  o sector do marisqueo a pé é un ámbito afeito a
desenvolver e participar en cursos de formación.  Os aspectos que destacan son a
flexibilidade,  a calidade e a utilidade práctica dos mesmos.  Destaca tamén,  en canto
ao  liderado  das  mulleres  en  postos  de  representación,  a  capacitación  e  o
apoderamento das mulleres do sector para presentarse e ocupar espazos de xestión
e representación.

Este último punto foi un dos mais debatidos nas xuntanzas de traballo organizadas
para contrastar e ampliar a información.  Ante a perda de mulleres en postos directivos
das confrarías no último período,  a lección aprendida é a importancia de fomentar
que  se  presenten  mulleres  a  estes  postos.  Neste  sentido,  un  dos  puntos  que  se
considera que mais poden desanimar ás mulleres a presentarse é a idea de ter que
saber  de  todo  para  facer  unha  boa  xestión.  Afondando  nesta  dificultade,  e
procurando estratexias para sorteala,  as mulleres que participan das xuntanzas e que
ocupan postos de representación sinalan a importancia de rodearse dun equipo de
persoas que complementen ben os saberes para garantir a mellor xestión.

Asi  mesmo,  unha das preocupacións das mulleres deste sector é atopar fórmulas
para continuar ampliando a rede  de mulleres en espazos de participación e toma de
decisións.  Propoñendo  accións  concretas  e  ao  alcance  das  mulleres  que  están
participando nestas xuntanzas,  identifícase como un punto importante a transmisión
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da información entre mulleres:  contar ás mulleres do noso arredor o a actividade e
conclusións deste tipo de espazos,  e convidalas a participar,  ensanchando a base
social e reforzando as relacións de solidariedade entre mulleres do sector.  

A modo de  conclusión,  sinalar  a  importancia  e  o  convencemento  por  parte  das
mulleres da necesidade de espazos de relación fóra do estritamente laboral,  nos que
poñer  en  común aspectos  que  afectan  ás  mulleres  do  sector,  polo  feito  de  ser
mulleres.  Á  banda  de  poñer  sobre  a  mesa  estas  cuestións,  estes  encontros  son
importantes porque motivan á acción,  e reforzan as relacións interprofesionais entre
mulleres  diversas  que  comparten  un  obxectivo  común:  a  mellora  das  condicións
profesionais e por tanto,  de calidade de vida,  do conxunto das mulleres do mar.  

Imaxe extraída do vídeo Mulleres do Mar de Arousa 
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5.1.2. AS BATEEIRAS: MULLERES NA 

ACUICULTURA DO MEXILLÓN
Para coñecer a situación en relación á acuicultura no territorio,  é preciso facer explícito
que,  debido á importancia do cultivo e extracción do mexillón na zona,  o foco de 
interese centrouse en coñecer a situación profesional das mulleres bateeiras.  Polo 
tanto,  os perfís profesionais das técnicas,  administrativas,  persoal de servizos ou de 
mantemento relacionadas coa acuicultura do mexillón non son abordados neste 
documento.  

Como vimos no apartado anterior,  o sector bateeiro está ocupado maioritariamente 
por homes,  pero é un sector no que as mulleres levan participando tradicionalmente 
como tripulantes,  armadoras e concesionarias das estruturas de cultivo.  Seguindo a 
mesma liña que no caso do marisqueo a pé,  para formular as preguntas do 
cuestionario revisouse a diagnose sobre a situación profesional das mulleres no 
sector da acuicultura,  elaborado pola Rede Española de Mulleres do Sector 
Pesqueiro no ano 2016 e apoiado pola Secretaría General de Pesca.

Neste documento diagnóstico identificáronse ámbitos de interese para as mulleres no 
sector da acuicultura,  como por exemplo:  a permanencia da segregación laboral en 
función do sexo,  a temporalidade na contratación,  a prevención de riscos laborais,  a 
corresponsabilidade dos coidados e a falta de instalacións,  espazos e servizos.  Estas 
cuestións foron abordadas a través do cuestionario enviado ás diversas organización 
de produtores e produtoras,  así como mediante o traballo de campo.

Tradicionalmente as mulleres galegas estiveron presentes ao longo do proceso 
extractivo do mexillón,  tanto na administración das concesións,  nas embarcacións 
onde se levan a cabo os procesos produtivos e en tódalas tarefas extractivas,  
participando en igualdade de cargas de traballo nas tarefas de encordado,  desdobre,
clasificación e limpeza do produto.

Mediante o cuestionario abordáronse unha variedade de preguntas relacionadas coas
condicións laborais,  de asociacionismo, formativas e de liderado das mulleres que 
traballan nas bateas dende a perspectiva de xénero.  O cuestionario pode consultarse
no Anexo 1,  no que se expoñen os bloques de preguntas,  baseados no documento 
Diagnose sobre a situación da muller na acuicultura  (2016),  e que recollen as “ ”

principais problemáticas identificadas na bibliografía revisada.  Estas cuestións 
agrúpanse en 4 bloques,  que fan referencia ás condicións laborais,  á formación das 
mulleres do sector,  ao acceso a postos directivos nas organizacións e aos avances 
acadados nos últimos anos.  Ademais,  o contacto coas organizacións de produtores e 
produtoras aportou luz sobre o número de mulleres que están desenvolvendo a súa 
actividade laboral nas bateas.  É preciso lembrar que,  segundo os datos da 
Consellería do Mar sobre as asociadas ás Confrarías de pescadores,  o número de 
bateeiras era de 25 mulleres (téndose reducido o seu número un 24,2% nos últimos 5 
anos).  Grazas ás contestacións ao cuestionario,  pódese observar como o número de 
mulleres bateeiras no territorio da Ría de Arousa é moito maior.  
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A banda das organizacións de produtores e produtoras de mexillón,  mantívose 
contacto directo co Consello Regulador da Denominación de Orixe do Mexillón de 
Galicia (CRDOMG),  quen ofreceu apoio para achegar o cuestionario ao maior 
número posible de axentes.  Por outro lado,  informouse á Organización de Produtores 
Mexilloeiros de Galicia (Opmega) da posta en marcha deste estudo.

A relación de produtores e produtoras de mexillón que contestaron ao cuestionario 
son os que seguen a continuación:

Táboa 24.  Asociacións de produtores e produtoras da Ría de Arousa que colaboraron 
cumprimentando o cuestionario

Entidade
Número de 
mulleres 
asociadas 

Número total de 
persoas 
asociadas

Aspromeri:  Asociación de mexilloeiros de Rianxo 79 204

Amegrove S.  Coop.  Galega 81 231

Asociación de Produtores Mejilloneros San Saturnino 17 63

Asociación de Produtores Mejiloneros Virxe do Carme 
"Abanqueiro"

17 41

Asociación de mexilloeiros isleños San Esteban (AMI) 50 112

Imaxe do peirao de Rianxo
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As conclusións principais extraídas das respostas aos cuestionarios,  e que serviron 
para enmarcar a parte mais cualitativa,  foron as seguintes:

En canto á situación laboral das mulleres bateeiras,  os aspectos mais relevantes que 
se perciben polas organizacións son a dureza do medio de traballo,  os horarios de 
dedicación á actividade e a conciliación laboral e familiar.  En canto á formación,  os 
aspectos que se considera que teñen maior impacto teñen que ver coa propia oferta 
de cursos,  á súa adaptabilidade para a conciliación coa vida familiar,  e coa calidade e
utilidade das mesmas.  Polo que fai ao asociacionismo das mulleres do sector,  
destaca a solidariedade entre as propias mulleres e o recoñecemento por parte do 
sector do traballo que desenvolven.  Considéranse,  asi mesmo, moi importantes,  a 
participación das mulleres en entidades e asembleas,  e o relevo xeracional do sector.
Por último,  en canto ao liderado e representación,  as persoas que contestaron ao 
cuestionario consideran importante o apoio das Administración ao liderado das 
mulleres,  e ás oportunidades de formación e capacitación nestas habilidades.

Co obxectivo de contrastar esta información recibida a través dos cuestionarios,  
organizouse unha entrevista grupal con mulleres que saen ao mar decotío.  Esta 
entrevista grupal tivo lugar na sede de ASPROMERI (Asociación de produtores 
mexilloeiros de Rianxo),  na que participaron 5 mulleres que desenvolven o seu 
traballo habitualmente nas súas embarcacións,  saíndo ao mar a sementar e recoller 
mexillón nas bateas.  

Como sinalábamos,  o sector bateeiro está ocupado maioritariamente por homes:  no 
caso desta asociación en concreto,  das 204 persoas asociadas,  79 son  mulleres (un 
38%).  Esta porcentaxe de mulleres socias é das mais altas entre as asociacións 
consultadas da Ría de Arousa.  En canto ao perfil das mulleres participantes destaca a 
súa diversidade,  o que fixo da entrevista un espazo mais rico e dinámico:  participaron 
mulleres cunha longa experiencia no mar,  que aportaron unha visión dos avances e 
retrocesos que perciben en materia de igualdade de xénero no sector;  mulleres que 
comezaron moi novas a traballar no mar e creceron no sector,  así como  unha muller 
que acaba de incorporarse ao traballo nas bateas.  Esta diversidade de visións e 
experiencias aporta maior realidade á situación profesional das mulleres bateeiras 
neste territorio,  xerando un relato de como foron mudando as condicións do traballo 
e a súa percepción actual sobre as condicións das mulleres no sector.  A continuación 
expóñense os aspectos mais relevantes da entrevista,  a través da cal 
complementamos o coñecemento sobre o traballo desenvolvido polas mulleres 
bateeiras.

A percepción xeral destas traballadoras é que cada volta hai menos mulleres saíndo 
ao mar:  hai anos era mais habitual que elas saíran no barco,  pero agora normalmente
as persoas que teñen unha batea en propiedade contratan a outras persoas,  e polo 
xeral son homes os que se presentan a este  traballo.  Cando afondamos nos 
motivos,  esta falta de mulleres non é percibida porque existan dificultades ou 
diferenzas na contratación de homes e mulleres,  senón que son as propias mulleres 
quen non se presentan a este traballo.  A explicación que lle atopan a esta realidade é 
que a  percepción social sobre o traballo nas bateas é de que as condicións do 
medio de traballo son duras,  xunto co imaxinario colectivo de que ir ás bateas é un “
traballo de homes ,  o que bota para atrás ás mulleres á hora de interesarse e ”
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incorporarse á actividade.  Elas mesmas,  que levan na actividade un tempo, fan a 
reflexión de que coa introdución das máquinas a dureza física que supón o traballo 
reduciuse bastante.

 Imaxe cedida pola Asociación de Mulleres do Mar de Arousa

Os inicios na actividade teñen raíces familiares,  axudando no negocio da familia ou 
coa herdanza na concesión da batea.  En canto á titularidade formal das bateas,  
afirman que hai moitas mulleres contan con estruturas en propiedade,  ou en co-
titularidade coa súa parella:  neste sentido non se perciben diferenzas entre homes e 
mulleres.  

A singularidade de que o negocio sexa familiar implica que as relacións persoais e 
informais teñen un peso importante sobre o propio traballo:  os lazos afectivos 
mestúranse co propio traballo,  o que ten repercusión nas funcións a desenvolver 
dentro e fóra da embarcación,  marcar os límites,   ou asignar cargas de traballo.  
Comentan en grupo a sensación de que algúns homes prefiren que as mulleres non 
fagan certo tipo de actividades (sobre todo as que requiren de maior forza física),   e 
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entenden que a razón é porque para eles sería algo vergonzoso deixar que elas se 
ocupasen desas tarefas.  Pola súa parte,  elas intentan gañar protagonismo en tódalas 
funcións,  porque perciben que poden levalas a cabo en igualdade de condicións que
eles ( non hai traballos de homes nin de mulleres,  todas podemos facer todo ).“ ”

Ponse de manifesto a percepción das mulleres de que,  decotío,  aos homes cústalles 
ceder algúns espazos considerados tradicionalmente masculinos,  como por exemplo 
a tripulación do barco,  ou as quendas no manexo das máquinas.  Pese a esta 
resistencia inicial,  cando elas demostran que poden levar a cabo calquera tarefa 
asociada ao traballo na batea,  o desenvolvemento do traballo é independente do 
sexo da persoa que o realiza.  En canto á organización do equipo de traballo  e á 
asignación das tarefas,  a maioría de equipos non se organizan dun xeito explícito:  
cada persoa no barco sabe o que ten que facer,  e é o que fai durante a xornada.  
Aínda así,  aclaran que todas facemos de todo .“ ”

En coincidencia coas respostas ao cuestionario,  a conciliación da vida familiar e 
laboral é un tema que lles preocupa:  as mulleres continúan asumindo a maior parte 
desta carga.  Neste sentido,  destacan que é preciso dotar aos territorios de servizos 
relacionados cos coidados dos nenos e das nenas pero tamén os dirixidos ás persoas
maiores e dependentes.

En canto ao apartado de formación,  aparte dos cursos e probas necesarias para 
tripular a embarcación,  na súa opinión o mais importante para este traballo é a 
experiencia:  só se aprende saíndo ao mar e traballando.  A formación noutros 
ámbitos non se percibe como unha necesidade do sector,  ou das mulleres en 
particular.

Facendo referencia ao asociacionismo, percíbese moi pouca unión entre profesionais 
das bateas:  cando as cousas van ben cada persoa vai ao seu e o colectivo perde 
forza.  Recoñecen que lles gustaría que o sector estivese mais unido pero que é un 
obxectivo moi complicado de conseguir.

En canto á representación das mulleres nos postos directivos das asociacións,  
percíbese un aumento das mesmas,  o que é algo positivo,  sobre todo tendo en conta
que o seu sector é eminentemente masculino.  O feito de que se presenten poucas 
mulleres a estes postos ten que ver,  na súa opinión,  cos tempos de dedicación que 
esixe o posto,  e á falta de tempo que sofren as mulleres por mor dos coidados,  que 
recaen sobre elas en maior medida.  Aínda así,  salientan que cando as mulleres se 
presentan,  son elixidas e respectadas como xestoras e líderes das organizacións.  
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5.2. AS MULLERES NO SECTOR DA 

TRANSFORMACIÓN DOS PRODUTOS DO MAR

Imaxe extraída do vídeo Mulleres do Mar de Arousa

Para a obtención de información sobre o sector dos servizos asociados á 
transformación dos produtos do mar contamos cos datos do ano 2018 extraídos por 
ANFACO  CECOPESCA, a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas,  tendo –
en conta a información proporcionada polas empresas e entidades que están 
asociadas a esta entidade.

ANFACO  CECOPESCA conta con 252 empresas asociadas,  que empregan a mais de –
26.000 traballadores e traballadoras de forma directa.  Hai que ter en conta que os 
datos pertencen a empresas de dentro e fóra do territorio da Ría de Arousa,  o que 
aporta unha visión xeral do tecido laboral que mobiliza o sector da fabricación de 
conservas,  ante a inexistencia de datos mais exactos desagregados no territorio da Ría
de Arousa.

A facturación do conxunto de empresas asociadas a ANFACO no ano 2018 superou 
os 10.400 millóns de euros (no 2017 facturáranse 9.400 millóns de euros).  Esta 
facturación procede de estruturas empresariais moi polarizadas:  existen grandes 
multinacionais,  que conviven con un elevado número de PEMES. As grandes 
empresas,  que supoñen o 18% do total,  concentraban o 75% da cifra de negocio e o 
70% do emprego.

Cabe mencionar que,  pese ao carácter estatal da Asociación,  as empresas asociadas
a ANFACO  CECOPESCA que desenvolven a súa actividade  en Galicia representan –
mais do 80% do total,  tanto en referencia á facturación coma ás cifras de emprego na 
industria de procesado e conserva.  Galicia é,  polo tanto,  un territorio de gran 
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relevancia en referencia a esta actividade a nivel nacional e internacional,  xa que sitúa
ao Estado como o primeiro produtor de conservas na UE,  e como o segundo a nivel 
mundial.  Así mesmo, Galicia sitúa a España como primeiro exportador de conservas 
a nivel europeo.  
 
Das 252 empresas socias de ANFACO - CECOPESCA, 70 son empresas conserveiras,  
que facturaron no ano 2018 un total de 2.871,7 millóns de euros.  No caso da Ría de 
Arousa,  estímase que as empresas asociadas a ANFACO  CECOPESCA facturaron no–
ano 2017 arredor dos 2.108 millóns de euros.

Por ser a entidade que maior número de empresas aglutina,  ANFACO  CECOPESCA –
emite anuarios con datos de relevancia para o sector,  como os presentados con 
anterioridade.  Na análise dos postos de traballo,  os datos reflicten que o traballo nas 
conserveiras está fortemente feminizado,  estimando que o 70% de traballadoras no 
sector son mulleres,  e teñen unha idade media de 45 anos.  Destaca a contratación 
indefinida,  sendo especialmente relevante a contratación fixa ordinaria,  e a fixa 
descontinua.  Destacan no anuario que o sector conserveiro ten unha baixa 
sinistralidade e unha escasa incidencia de enfermidades profesionais.  

A continuación preséntanse as empresas,  depuradoras e conserveiras,  que 
participaron na contestación do cuestionario exploratorio:  

Táboa 25.  Empresas de transformación de produtos que participaron no cuestionario

Entidade
Número de 
mulleres na 
empresa 

Número total de 
persoas na 
empresa

Mariscos Linamar S.L.   La Sirena – 25 69

Amegrove S.  Coop.  Galega 20 37

Conservas Daporta S.L. 15 24

Conservas Dardo S.L. 74 83

Congalsa S.L. 214 327

Angel Mar S.L. 1 3

Mariscos Laxe de Rons 8 19

Thenaisie Provote 216 261

O coñecemento e achega ao sector da transformación de produtos,  e en especial ao
sector das conservas,  foi un dos obxectivos perseguidos no desenvolvemento deste
proxecto.  O  interese  por  coñecer  á  experiencia  das  mulleres  deste  sector  e  as
características do traballo nas conserveiras,  xustifícase pola gran importancia e peso
económico que ostenta o sector das conservas no territorio da Ría de Arousa,  así
como á gran cantidade de mulleres que reúne profesionalmente.

A achega ás mulleres conserveiras parte dunha concepción ampla do traballo no
mar:  neste sentido,  o GALP Ría de Arousa entende que son mulleres do mar todas
aquelas que participan profesionalmente na cadea da pesca,  dende a extracción dos
recursos ata a súa comercialización.  A engadir,  é certo que cada sector ten as súas
particularidades e condicións profesionais,  pero as mulleres coas que se traballou ao
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longo deste proxecto recoñecen e identifican claramente que hai temas transversais,
que teñen que ver co xénero das persoas,  que se dan con independencia do sector
no que se enmarque a súa actividade profesional.  

A primeira achega ao sector da transformación de produtos do mar levouse a cabo a
través  das  empresas  identificadas  ao  longo  do  territorio,  poñendo  énfase  no
obxectivo  de  visibilizar  o  traballo  realizado  polas  mulleres,  e  convidando  á
participación  das  empresas  no  cumprimento  do  cuestionario.  Neste  punto,  cabe
mencionar dous puntos clave:  o reto que supón a interlocución con empresas de
carácter privado,  e a dificultade de establecer contacto directo con mulleres que son
empregadas por conta allea (a diferencia doutras mulleres do mar,  que traballan por
conta propia).  

Estas dúas características diferenciais do sector converteron nun reto a obtención de
información  e  a  participación  das  profesionais  do  sector  no  proxecto,  pero
consideramos este proxecto como un primeiro contacto entre o GALP e o sector.  Así
mesmo,  brindouse a oportunidade de ter afondado nas características do traballo
nas  conserveiras  e  outras  empresas  de  transformación,  como  depuradoras  ou
cocedoiros a través de mulleres que compartiron a súa experiencia,  a título individual.

Polo que fai ás respostas aos cuestionarios,  os aspectos mais relevantes identificados
polas  empresas  en  canto  ás  condicións  laborais  das  mulleres  teñen  que  ver  coa
dureza do medio de traballo,  a conciliación da vida profesional e familiar,  e o acceso
aos postos de traballo.  

En  canto  ao  asociacionismo  das  mulleres,  o  aspecto  con  maior  impacto  que
identifican as empresas é o recoñecemento das accións levadas a cabo polas mulleres
do mar,  así como a participación das mulleres que non ocupan postos na dirección.  A
representación  de  mulleres  en  postos  directivos  é  percibida  tamén  como  unha
cuestión que ten un gran impacto no asociacionismo entre mulleres.  

Preguntadas polo ámbito formativo,  valórase que a posibilidade de conciliación dos
cursos ofertados coa vida familiar,  e a participación das mulleres nas actividades
formativas propostas,  son as cuestións de maior importancia nesta cuestión.

Por último,  en canto á representación das mulleres e a ocupación das mesmas en
postos  de  liderado,  volve  a  aparecer  como  cuestión  de  gran  importancia  a
conciliación.  Curiosamente,  neste sector gaña peso a idea de que é o interese das
propias mulleres por estes postos o que determina que cheguen a ocupar postos de
dirección nas empresas.  En terceiro lugar,  a capacitación e formación en capacidades
de liderado considérase de importancia para ocupar este tipo de postos de traballo.  

Como se  fixera  co colectivo  de  mariscadoras  a  pé e  o  de  bateeiras,  neste  caso
puidemos contrastar a información obtida a través do cuestionario coas vivencias de
mulleres  con  ampla  experiencia  no  sector  conserveiro,  tanto  a  través  da  súa
participación nas sesións grupais de traballo,  como nunha entrevista grupal.  Cabe
mencionar  que  as  mulleres  que  participaron  achegando  á  súa  voz  pertencen  a
distintos territorios ao longo da Ría de Arousa,  e traballan en empresas de diversos
tamaños.  As súas experiencias son,  polo tanto,  diversas.  A descrición do traballo nas
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conservas relatada a continuación non pretende ser unha recollida exhaustiva das
condicións laborais  que existen nas empresas conserveiras  na  actualidade,  senón
unha aproximación ás mesmas baseada na experiencia e vivencia das mulleres do
sector.  
 
En  canto  á  situación  profesional,  as  mulleres  conserveiras  que  participaron  dos
distintos espazos de traballo remarcan que elas considéranse e recoñécense como
parte do sector  pesqueiro.  Neste sentido,  verbalizan  que no imaxinario  colectivo
existe a idea de que,  como a conserva é un traballo que se fai en terra e dentro dunha
fábrica,  as mulleres conserveiras non forma parte do que se entende socialmente por
traballo no mar,  pero elas defenden que si que o son,  por distintos motivos:

-  son parte imprescindible na cadea da pesca:  se non se procesa o produto,  se 
transforma e conserva,  hai unha parte moi importante que deixa de considerarse.  
Son conscientes do peso que ten a conserva na zona,  e da potencia do seu 
traballo para a riqueza e desenvolvemento da Ría de Arousa.

-  traballan con condicións moi similares ás das persoas que traballan no mar:  
humidade,  auga,  movementos repetitivos,  etc

Imaxe:  empresa de transformación de produtos do mar

Sen embargo,  son conscientes de que ao ser contratadas (e non autónomas,  como 
pasa na maioría das profesións do mar),  as condicións laborais do seu posto de 
traballo son moi diferentes ás do resto de mulleres do mar (perciben que padecen 
dunha maior inestabilidade laboral,  non hai un  recoñecemento de enfermidades 
profesionais,  e non hai coeficientes redutores para a idade de xubilación).  Por estes 
motivos consideran importante facerse visibles e que socialmente se aprecie a súa 
profesión.  Nos últimos anos que perciben moito interese por parte da sociedade en 
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xeral por coñecer o traballo que desenvolven,  habendo visitas ás fábricas nas que 
turistas e escolares poñen en valor o seu traballo,  o que lles aporta visibilidade.  

As mulleres da conserva salientan a importancia do traballo desenvolvido por 
mulleres no territorio no período de crise económica de 2008, tempo no que moitas 
casas subsistiron grazas ao traballo feminino.  As mulleres recoñécense como un dos 
motores económicos da zona,  e son conscientes de que o territorio da Ría de Arousa 
é un dos puntais na produción de conservas a nivel mundial.

En canto ás relacións persoais dentro do traballo,  a percepción deste grupo de 
mulleres é que o trato entre as persoas fíxose mais distante co paso dos anos:  antes “
sentiámonos persoas e agora só somos números .  Poñen exemplos concretos de ”
situacións que perciben:  a propia concorrencia entre as mulleres nos postos de 
produción.  Esta sensación,  explicitada por tódalas mulleres conserveiras coas que 
falamos,  convive cunha vivencia moi grande de solidariedade entre mulleres:  é unha 
cuestión moi polarizada nos sentires e experiencias compartidas,  e que recolle o 
mellor e o peor do traballo:  as relacións formais e informais que emerxen das 
actividades laborais.  Ademais,  parece unha polarización que se repite nas novas 
xeracións,  xa que por unha parte recoñecen nas mulleres novas formas de 
relacionarse mais solidarias e cooperativas,  en coincidencia con actitudes moi 
competitivas.  Neste sentido,  todas coinciden en que o que constrúe a unha empresa 
son as persoas que forman parte dela.  

Seguindo coas condicións laborais,  destacan a inestabilidade na contratación:  poucas 
teñen un contrato fixo - descontinuo,  e moitas traballan por temporadas.  Perciben 
que as contratacións a través das ETTs,  hoxe en día práctica maioritaria nas empresas 
conserveiras,  foi un atraso para os seus dereitos.  Non consideran que o seu ámbito 
sexa especial,  senón que a condicións laborais en xeral son peores para tódalas 
persoas traballadoras.  Esta precarización da calidade dos postos de traballo ten 
consecuencias na planificación da súa vida ( hoxe estás nunha empresa pero dentro “
de 6 meses non sabes onde vas a estar ),  a organización dos coidados a familiares ”
(que seguen recaendo maioritariamente nelas),  os tempos de desprazamento da 
casa ao traballo,  o dereito a vacacións retribuídas,  etc.  

Nos últimos anos perciben unha incorporación dos homes aos postos de produción.  
A vivencia por parte das mulleres desta nova situación é acollida dependendo moito 
da actitude coa que perciben que os homes comezan no traballo.  Por outro lado,  
cada vez mais mulleres acceden a postos que antes só ocupaban homes:  encargadas,
en postos manexando maquinaria e partes mecanizadas da produción,  na dirección,  
etc.   Inxustamente,  seguen percibindo como ás mulleres se lles esixe demostrar mais 
a súa competencia para estes postos,  que aos seus compañeiros.  

Neste sentido,  e en relación á formación,  destaca a importancia de coñecer os 
dereitos e as leis que rexen as súas condicións de traballo,  xa que sería unha 
ferramenta moi útil coa que continuar avanzando na mellora das condicións laborais 
do conxunto de mulleres da Ría de Arousa.  Por outro lado,  que existan unhas peores 
condicións laborais inflúe na calidade do traballo:  aumentou moito a rotación de 
mulleres en distintas empresas,  o que non é negativo pero si inflúe na calidade e 
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resultado do produto,  xa que os cambios implican adaptarse ás compañeiras,  ás 
novas formas de facer segundo á empresa,  etc.

Polo que fai aos postos de responsabilidade,  salientan a importancia e o orgullo de 
que sexan cada vez mais mulleres quen están ao fronte das empresas.  Recoñecen que
cando isto pasa,  xeralmente hai mais sensibilidade entorno ás dificultades que se 
atopan as mulleres nos distintos ámbitos da vida,  e iso é algo positivo.  

Explorando sobre o asociacionismo das mulleres do sector,  conciben os espazos de 
mulleres como moi positivos,  lugares para o encontro nos que compartir a súa 
experiencia,  facela visible,  e poñer en común cuestións que son de importancia para 
ás mulleres,  independentemente do sector do mar no que traballen.  Recoñecen os 
avances e melloras nas condicións das mulleres doutros sectores (poñen ás 
mariscadoras como exemplo),  e perciben a necesidade de xuntarse e participar 
activamente na mellora das súas condicións laborais.  

Imaxe extraída do vídeo Mulleres do Mar de Arousa

63



Aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa

6. Conclusións
Unha vez revisados os datos e escoitada a voz das mulleres do mar,  podemos dicir
que o mar non é cousa só de homes:  na Ría de Arousa,  a porcentaxe de mulleres
dedicadas a actividades relacionadas co sector pesqueiro oscila entre o 30,3%  e o
46,7%,  segundo tomemos en conta o Réxime do Mar ou a Clasificación Nacional de
Actividades  Económicas.  Estas  porcentaxes  indican  que  hai  moitas  mulleres  que
forman parte activa ao longo de toda a cadea de pesca,  e que merecen visibilidade e
recoñecemento na actividade profesional que desenvolven.  

Ao longo deste  traballo  puidemos  comprobar  como,  na  Ría  de  Arousa,  un  gran
número de mulleres e de homes conseguen o seu sustento en traballos relacionados
co  mar,  sen  apreciarse  grandes  diferencias  por  razón  de  sexo  na  cantidade  de
persoas que se dedican,  en bruto,  ás diversas actividades que comprende o sector
pesqueiro.  Dunha poboación de 152.166 persoas,  existen entre 6.680 (nas actividades
comprendidas no Réxime do Mar),  e 11.906  (tendo en conta a Clasificación Nacional
de Actividades Económicas)  homes e mulleres na Ría de Arousa traballan en relación
ao mar.

Sen embargo,  cando poñemos o foco no tipo de actividade,  comezan a aparecer
diferencias  en  función  de  sexo:  continúan  existindo  actividades  cunha  alta
concentración  de  homes  (por  exemplo,  a  pesca  mariña),  mentres  que  outras
actividades  continúan  estando  eminentemente  desenvoltas  por  mulleres  (o
marisqueo a pé ou a fabricación de conservas).  Por outro lado,  é importante sinalar
que a evolución nos últimos 5  anos tende a mesturar  cada vez mais  a homes e
mulleres nas distintas actividades:  cada volta mais homes se incorporan a actividades
no  mar  que  son  maioritariamente  desenvolvidas  por  mulleres,  mentres  que  as
mulleres están incorporándose a actividades ocupadas maioritariamente por homes
(aínda que elas acceden a estes espazos de traballo en menor cantidade que eles).
Ponse de manifesto neste feito que os prexuízos de xénero (os homes traballan no
mar,  as mulleres na terra),  continúan tendo un efecto nas actividades laborais que
cada persoa desenvolve pero,  afortunadamente,  cada vez mais as persoas elixen en
que actividade profesional desenvolverse con independencia do seu sexo.

Ademais,  é importante poñer en valor o peso do sector pesqueiro na Ría de Arousa,
como un dos motores económicos mais potentes da zona,  e que impulsa tamén a
Galicia  como  territorio  destacado  na  xestión,  produción  e  transformación  dos
produtos  do  mar.  Neste  sentido,  os  sectores  produtivos  e  de  servizos  (de
transformación dos produtos do mar,  ou a súa comercialización),  forman un tecido
económico de gran  importancia  no territorio,  sendo o mar  o  sustento de moitas
persoas.  Prestando atención ao desenvolvemento das zonas costeiras,  é importante
facer  visible  que  as  mulleres  son  peza  fundamental  na  xeración  e  xestión  desta
riqueza.  Tanto é así,  que a Ría de Arousa contén arredor do 40% do total de mulleres
galegas que desenvolver a súa actividade profesional no mar.
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Un dos retos dos que parte este proxecto foi a achega do Grupo de Acción Local do
sector Pesqueiro ao tecido de entidades dedicadas á transformación de produtos do
mar,  sobre todo,  ás conserveiras.  Mediante este proxecto estableceuse unha primeira
relación con este sector empresarial e se puido dar a coñecer a actividade desenvolta
polo GALP a este ámbito relacionado coa transformación dos produtos do mar.  Neste
sentido,  o GALP da continuidade á vontade de ser unha ferramenta a disposición do
sector pesqueiro,  apoiando á mellora das condicións profesionais da xente do mar e
o desenvolvemento de accións que poñan en valor ao sector en xeral.

A visión das propias mulleres sobre as condicións laborais nos distintos ámbitos de
traballo dos que participan é,  en xeral,  de mellora en tódolos ámbitos:  as mulleres
están a conseguir maior visibilidade e recoñecemento,  conquistando decididamente
espazos de desenvolvemento profesional que tradicionalmente eran pouco accesibles
por ser considerados masculinos.  Percíbense avances con respecto ao recoñecemento
das  enfermidades  profesionais,  así  como  na  profesionalización  das  persoas  que
desenvolven os traballos.  Por outro lado,  a conciliación da vida familiar e laboral
identifícase como un dos aspectos que maior impacto ten sobre a vida laboral.  Neste
sentido,  é tarefa de todos e de todas avanzar cara responsabilizarnos en igualdade
sobre os coidados.

En  canto  ao  asociacionismo  das  mulleres  do  sector,  ponse  de  manifesto  o
recoñecemento  dos  avances  conseguidos  polas  mulleres  nos  últimos  anos,  as
aprendizaxes levadas a cabo en colectivo,  e a vontade de continuar promovendo
espazos  de  participación  que  integren  distintos  perfís  profesionais.  Así,  promover
lugares de encontro e espazos de relación e coñecemento mutuo entre mulleres do
territorio  valóranse  como  accións  a  desenvolver.  Nestes  espazos  faise  posible
compartir  experiencias  e  sentires  dende a  perspectiva  de  xénero,  analizando en
colectivo as desigualdades que existen no ámbito laboral polo feito de ser mulleres,  e
propoñendo  accións  para  superar  esas  dificultades.  Como  fortalezas  no  ámbito
asociativo das mulleres do mar da Ría de Arousa,  destacan:  a existencia de estruturas
formais consolidadas que velan polos intereses das mulleres do mar;  a prolongada
experiencia no traballo en equipo sobre cuestións relacionadas coa ordenación do
traballo;  e a solidariedade que existe nas relacións entre as mulleres.  O reforzo das
actitudes de apoio mutuo perfí lase como unha das accións cotiás a ter en conta para
continuar avanzando cara a igualdade de xénero no sector,  e na sociedade.

Outra  das  cuestións  que  se  tornaron  centrais  no  debate  foi  a  representación  das
mulleres nos postos de dirección e representación.  Se ben é certo que nas confrarías
deuse un retroceso no número de patroas maiores,  hai que sinalar a importancia de
reforzar e promover que as mulleres se presenten a eses postos.  Existen varios casos
na Ría de Arousa de mulleres líderes e representantes en sectores masculinizados,
que cabe visibilizar e poñer en valor.  Para que sexan cada vez mais as mulleres nos
postos de xestión,  o primeiro paso é crear conciencia da propia valía e reforzar a rede
de recoñecemento entre mulleres.

En definitiva,  esta aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de
Arousa pretendeu obter unha fotografía sobre o papel que desenvolven as mulleres
no sector pesqueiro no territorio mais próximo.  O valor do proxecto,  á banda da
información recompilada e presentada neste documento,  reside na dinamización de
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mulleres  de  diversos  perfís  profesionais,  reunidas  para  poñer  en  común  as
necesidades nos seus postos de traballo,  así como facer propostas e sinalar os pasos
a seguir para continuar avanzando cara a igualdade entre mulleres e homes no sector
pesqueiro.  

Estes avances,  en termos de igualdade de xénero,  fortalecerán o recoñecemento do
traballo das mulleres,  e polo tanto,  farán que o sector pesqueiro deste territorio sexa
mais forte no seu conxunto.  
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7. Anexos
7.1. Cuestionario Confrarías 

Benvida ou benvido

Este cuestionario pretende recoller información para coñecer a situación das mulleres que desenvolven 
a súa actividade profesional no sector pesqueiro na Ría de Arousa.  O obxectivo principal é facer 
visible o papel das mulleres do sector e poñer en valor o traballo que desenvolven,  por iso 
precisamos as achegas das entidades nas que participan e as representan.

Indicarlle que o tratamento da información facilitada será anónimo,  respectando as particularidades 
indicadas na normativa sobre protección de datos.

Pode indicar a seguinte información:  

Por favor,  escriba a(s) resposta(s) aquí:

Confraría 
Cargo da persoa que contesta 

Podería indicar o nivel de actividade das mulleres asociadas á Confraría durante os meses do ano? 

Moita
actividade

Bastante
actividade

Pouca
actividade

Ningunha
actividade

Non sabe/Non
contesta

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Nun mes de actividade normal,  cal é a media de horas diarias que traballan as mulleres da súa 
Confraría en:  

Marisqueo a pé 
Marisqueo a flote 
Recursos específicos 
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Facendo unha estimación dos ingresos medios das traballadoras,  cal sería o intervalo de ingreso neto 
mensual máis frecuente (descontando impostos,  retencións e cotizacións)? 

Moi frecuente Bastante
frecuente

Pouco
frecuente Nada frecuente Non sabe/Non

contesta

Menos de 500€

Entre 501  e€
1.000€

Entre 1.001  e€
1.500€

Entre 1.501 e
2.000€

Máis de 2.000€

Cal foi o número de persoas asociadas á confraría que cesaron da actividade extractiva no ano 2018? 

Mulleres Homes

Número de ceses

Cales foron as causas máis comúns que motivaron os ceses na actividade das mulleres asociadas á 
confraría durante o ano 2018? (Por favor sinale un máximo de 2 causas)  

Por favor,  seleccione como máximo 2 respostas

Por cambio de actividade 
Por maternidade/paternidade 
Por coidado a persoas dependentes 
Por cambio de residencia 

Por enfermidade 
Por xubilación 
Pola escasa rendibilidade da actividade 
Outro:  

E cales foron as causas no caso dos homes? (Sinale un máximo de 2 respostas)

Por favor,  seleccione como máximo 2 respostas

Por cambio de actividade 
Por maternidade/paternidade 
Por coidado a persoas dependentes 
Por cambio de residencia 

Por enfermidade 

Por xubilación 
Pola escasa rendibilidade da actividade 
Outro:  
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Podería indicar o número de mulleres e homes que había no período anterior e na actualidade no 
Cabido da Confraría? 

Mulleres (Período
anterior)

Homes (Período
anterior)

Mulleres
(Actualidade)

Homes
(Actualidade)

Patrón/Patroa maior

Vicepatrón/Vicepatroa

Secretaría

Tesourería

Vogais

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito das condicións laborais das mulleres da 
Confraría nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dureza do medio de traballo (humidade,  esforzo físico...)

Os horarios de dedicación á actividade extractiva (dependencia 
das mareas,  horario cambiante)

A estacionalidade das cargas de traballo (a actividade 
concentrada nuns meses e falta de traballo noutros)

Os ingresos económicos variables

A conciliación coa vida familiar

O furtivismo

Os ceses da actividade por razóns ambientais (mareas vermellas,
riadas...)

A baixa rendibilidade da actividade extractiva

A redución do nivel de capturas

A falta de recoñecemento das enfermidades profesionais

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito do asociacionismo e da participación das 
mulleres nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 é moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dificultade no acceso a postos de decisión

A representación das mulleres nos postos de decisión

A solidariedade entre as mulleres

A participación efectiva das mulleres que non ocupan postos 
directivos

O relevo xeracional entre as mulleres implicadas nas asociacións

O recoñecemento da labor asociativa desenvolta polas mulleres 
que traballan no mar
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Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito da formación respecto das mulleres da 
Confraría,  nunha escala de 1 a 10 onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A oferta de cursos de formación con contidos dirixidos ás 
mulleres

A calidade e utilidade das accións de formación

A participación das mulleres nas accións programadas

As dificultades para conciliar a asistencia aos cursos coa vida 
familiar

A flexibilidade dos cursos para adaptarse ás circunstancias das 
mulleres

A variedade na oferta formativa

A adaptabilidade da oferta formativa aos intereses das mulleres

Podería sinalar algunha outra dificultade ou demanda das mulleres que traballan no sector produtivo 
e extractivo da Ría de Arousa? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

Como valora a repercusión dos seguintes factores no acceso das mulleres aos postos directivos das 
confrarías nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cantidade de horas de dedicación que esixe o posto

As posibilidades para conciliar coa vida familiar

O interese por parte das mulleres nestas funcións

A formación e capacitación en habilidades de liderado

A crenza,  por parte das mulleres,  de non ter as competencias que
require o posto

Os prexuízos do sector sobre a valía das mulleres

A presenza de mulleres referentes en postos directivos

A escasa presenza de mulleres nos espazos informais de decisión

O apoio das Administracións para que as mulleres accedan a 
postos de decisión

Pode nomear algún obstáculo ou factor que dificulte o acceso das mulleres a postos de dirección nas 
Confrarías da Ría de Arousa? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:
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Cales das seguintes accións se levaron a cabo na súa confraría nos últimos 5 anos? 

Si Non Non sabe /
contesta

Acondicionamento das instalacións da Confraría relacionadas coa mellora 
das condicións laborais das mulleres (vestiarios,  taquillas...)

Distribución de guías de saúde laboral para mulleres

Actividades de concienciación sobre saúde laboral destinada a mulleres

Aumento de representación das mulleres nos postos directivos do Cabido

Apoio ao asociacionismo entre mulleres profesionais do sector

Actuacións destinadas a lograr a paridade nos órganos de decisión

Informar sobre as posibilidades de diversificación da actividade extractiva

Informar sobre financiamento e axudas económicas para promover o 
emprendemento e mellorar as condicións laborais das mulleres

Realizar cursos de formación con contidos e utilidades específicamente 
para mulleres

Accións para fomentar o recoñecemento social cara as actividades 
profesionais desenvoltas por mulleres (marisqueo a pé...)

Accións para aumentar a visibilidade das mulleres en traballos 
maioritariamente ocupados por homes

Accións para a posta en valor e mellora da autoestima dentro do colectivo 
de mulleres traballadoras

E como valora o grao de importancia destas actuacións,  independentemente de que as teña feito ou 
non a Confraría,  nunha escala de 1 a 10 onde 1 é nada importante e 10 moi importante? Por favor,  
escolla a resposta apropiada para cada ítem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acondicionamento das instalacións da Confraría relacionadas coa
mellora das condicións laborais das mulleres (vestiarios,  
taquillas...)

Distribución de guías de saúde laboral para mulleres

Actividades de concienciación sobre saúde laboral destinada a 
mulleres

Aumento de representación das mulleres nos postos directivos do
Cabido

Apoio ao asociacionismo entre mulleres profesionais do sector

Actuacións destinadas a lograr a paridade nos órganos de 
decisión

Informar sobre as posibilidades de diversificación da actividade 
extractiva

Informar sobre financiamento e axudas económicas para 
promover o emprendemento e mellorar as condicións laborais 
das mulleres

Realizar cursos de formación con contidos e utilidades 
específicamente para mulleres
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accións para fomentar o recoñecemento social cara as 
actividades profesionais desenvoltas por mulleres (marisqueo a 
pé...)

Accións para aumentar a visibilidade das mulleres en traballos 
maioritariamente ocupados por homes

Accións para a posta en valor e mellora da autoestima dentro do 
colectivo de mulleres traballadoras

Podería sinalarme algunha outra actividade que fose útil para mellorar a calidade de vida e a 
situación profesional das mulleres do mar? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

E para finalizar,  pode indicarnos unha persoa de contacto da Confraría,  número de teléfono e/ou 
correo electrónico para,  no caso de ser necesario,  contrastar algunha da información facilitada? (Se é 
vostede cubra os seus datos) 

Nome 
Teléfono 
Correo electrónico 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN.
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7.2. Cuestionario Acuicultura Asociacións de produtores e 

produtoras de mexillón

Benvida ou benvido

Este cuestionario pretende recoller información para coñecer a situación das mulleres que desenvolven 
a súa actividade profesional no sector pesqueiro na Ría de Arousa.  O obxectivo principal é facer 
visible o papel das mulleres do sector e poñer en valor o traballo que desenvolven,  por iso 
precisamos as achegas das entidades nas que participan e as representan.

Indicarlle que o tratamento da información facilitada será anónimo,  respectando as particularidades 
indicadas na normativa sobre protección de datos.

Pode indicar a seguinte información:  

Nome da entidade 
Tipo (asociación,  organización de produtores e produtoras,  etc...)  
Concello 
Cargo da persoa que contesta 

Pode indicar o número de persoas asociadas á entidade? 

Mulleres Homes

Área de xestión e administración

Área de produción e extracción

Total de persoas socias

Podería indicar o nivel de actividade produtiva e de extracción das persoas asociadas á entidade 
durante os meses do ano? Por favor,  escolla a resposta apropiada para cada ítem:

Moita
actividade

Bastante
actividade

Pouca
actividade

Ningunha
actividade

Non sabe/Non
contesta

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro
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Nos meses onde se concentra a maior actividade cal é a xornada laboral máis frecuente entre as 
mulleres da entidade? 

Moi
frecuente

Bastante
frecuente

Pouco
frecuente

Nada
frecuente

Non
sabe/non
contesta

Xornada completa (7 ou máis
horas diarias)

Xornada parcial (entre 3 e 6
horas diarias)

Xornadas descontinuas (varía o
número de horas segundo o día)

Facendo unha estimación dos ingresos medios das traballadoras,  cal sería o intervalo de ingreso neto 
mensual máis frecuente (descontando impostos,  retencións e cotizacións)? 

Moi frecuente Bastante
frecuente

Pouco
frecuente

Nada
frecuente

Non
sabe/Non
contesta

Menos de 500€

Entre 501  e 1.000€ €

Entre 1.001  e 1.500€ €

Entre 1.501  e 2.000€

Máis de 2.000€

Cal foi o número de persoas asociadas á entidade que cesaron da actividade extractiva no ano 2018? 

Mulleres Homes

Número de ceses

Cales foron as causas máis comúns que motivaron os ceses na actividade das mulleres asociadas á 
entidade durante o ano 2018? (Por favor,  sinale un máximo de 2 causas)  

Por favor,  seleccione como máximo 2 respostas

Por cambio de actividade 
Por maternidade/paternidade 
Por coidado a persoas dependentes 
Por cambio de residencia 

Por enfermidade 
Por xubilación 
Pola escasa rendibilidade da actividade 
Outro:  
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E cales foron as causas principais no caso dos homes? (Por favor,  sinale un máximo de 2 respostas)  

Por cambio de actividade 
Por maternidade/paternidade 
Por coidado a persoas dependentes 
Por cambio de residencia 

Por enfermidade 
Por xubilación 
Pola escasa rendibilidade da actividade 
Outro:  

Podería indicar o número de mulleres e homes ocupando postos de representación na entidade 
actualmente? 

Mulleres Homes

Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría

Tesourería

Vogais

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito das condicións laborais das mulleres da súa 
entidade nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dureza do medio de traballo (humidade,  esforzo físico...)

Os horarios de dedicación á actividade extractiva 

A conciliación coa vida familiar

O acceso das mulleres a postos de traballo realizados 
tradicionalmente por homes

A estacionalidade do traballo (concentrado nuns meses e pouca 
carga de traballos noutros)

A flutuación dos ingresos económicos

Os ceses da actividade por razóns ambientais (mareas vermellas,  
riadas...)

A falta de recoñecemento das enfermidades profesionais

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito do asociacionismo e da participación das 
mulleres nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 é moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dificultade no acceso a postos directivos

A representación das mulleres nos postos directivos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A solidariedade entre as mulleres

A participación efectiva das mulleres que non ocupan postos 
directivos

O relevo xeracional entre as mulleres implicadas nas asociacións

O recoñecemento da labor asociativa desenvolta polas mulleres 
que traballan no mar

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito da formación respecto das mulleres da súa 
entidade,  nunha escala de 1 a 10 onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A oferta de cursos de formación dirixidos ás mulleres

A información sobre as posibilidades de diversificación da 
actividade laboral e emprendemento

A calidade e utilidade das accións de formación

A participación das mulleres nas accións programadas

As dificultades para conciliar a asistencia aos cursos coa vida 
familiar

A flexibilidade dos cursos para adaptarse ás circunstancias das 
mulleres

A variedade na oferta formativa

A adaptabilidade da oferta formativa aos intereses das mulleres

Podería sinalar algunha outra dificultade ou demanda das mulleres que traballan no sector da 
acuicultura na Ría de Arousa? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

Como valora a repercusión dos seguintes factores no acceso das mulleres aos postos directivos nas 
entidades do sector nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cantidade de horas de dedicación que esixe o posto

As posibilidades para conciliar coa vida familiar

O interese por parte das mulleres nestas funcións

A formación e capacitación en habilidades de liderado

A crenza,  por parte das mulleres,  de non ter as competencias que 
require o posto

Os prexuízos do sector sobre a valía das mulleres

A presenza de mulleres referentes en postos directivos

A escasa presenza de mulleres nos espazos informais de decisión

O apoio das Administracións para que as mulleres accedan a 
postos de decisión
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Pode nomear algún obstáculo ou factor que dificulte o acceso das mulleres a postos de dirección das 
entidades do sector acuicola na Ría de Arousa? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

Cales das seguintes accións se levaron a cabo na súa entidade nos últimos 5 anos? 

Si Non
Non

sabe/Non
contesta

Acondicionamento das instalacións da entidade relacionadas coa mellora 
das condicións laborais das mulleres (vestiarios,  taquillas...)

Distribución de guías de saúde laboral para mulleres

Actividades de concienciación sobre saúde laboral destinada a mulleres

Aumento de representación das mulleres nos postos de representación da 
entidade

Apoio ao asociacionismo entre mulleres profesionais do sector

Actuacións destinadas a lograr a paridade nos órganos de representación

Informar sobre as posibilidades de diversificación da actividade extractiva

Informar sobre financiamento e axudas económicas para promover o 
emprendemento e mellorar as condicións laborais das mulleres

Realizar cursos de formación con contidos e utilidades específicas para 
mulleres

Accións para fomentar o recoñecemento social cara as actividades 
profesionais desenvoltas por mulleres

Accións para aumentar a visibilidade das mulleres en traballos 
maioritariamente ocupados por homes

Accións para a posta en valor e mellora da autoestima dentro do colectivo 
de mulleres traballadoras

E como valora o grao de importancia destas actuacións,  independentemente de que as teña feito ou 
non a súa entidade,  nunha escala de 1 a 10 onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acondicionamento das instalacións da entidade relacionadas coa 
mellora das condicións laborais das mulleres (vestiarios,  taquillas...)

Distribución de guías de saúde laboral para mulleres

Actividades de concienciación sobre saúde laboral destinada a 
mulleres

Aumento de representación das mulleres nos postos de representación 
da entidade

Apoio ao asociacionismo entre mulleres profesionais do sector

Actuacións destinadas a lograr a paridade nos órganos de 
representación

Informar sobre as posibilidades de diversificación da actividade 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

extractiva

Informar sobre financiamento e axudas económicas para promover o 
emprendemento e mellorar as condicións laborais das mulleres

Realizar cursos de formación con contidos e utilidades específicas para
mulleres

Accións para fomentar o recoñecemento social cara as actividades 
profesionais desenvoltas por mulleres

Accións para aumentar a visibilidade das mulleres en traballos 
maioritariamente ocupados por homes

Accións para a posta en valor e mellora da autoestima dentro do 
colectivo de mulleres traballadoras

Podería sinalarme algunha outra actividade que fose útil para mellorar a calidade de vida e a 
situación profesional das mulleres do mar? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

E para finalizar,  pode indicarnos unha persoa de contacto da entidade,  número de teléfono e/ou 
correo electrónico para,  no caso de ser necesario,  contrastar algunha da información facilitada? (Se é 
vostede cubra os seus datos) 

Por favor,  escriba a(s) resposta(s) aquí:

Nome 
Teléfono 
Correo electrónico 

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN.

79



Aproximación á situación profesional das mulleres do mar da Ría de Arousa

7.3. Cuestionario Transformación de produtos do mar

Benvida ou benvido

Este cuestionario pretende recoller información para coñecer a situación das mulleres que desenvolven 
a súa actividade profesional no sector pesqueiro na Ría de Arousa.  O obxectivo principal é facer 
visible o papel das mulleres do sector e poñer en valor o traballo que desenvolven,  por iso 
precisamos as achegas das principais empresas nas que desenvolven a súa actividade laboral.  

Indicarlle que o tratamento da información facilitada será anónimo,  respectando as particularidades 
indicadas na normativa sobre protección de datos.

Pode indicar a seguinte información:  

Nome da empresa 
Tipo de empresa (autónomo, S.L,  S.L.U,  S.A,  Sociedade Cooperativa...)  
Concello 
Cargo da persoa que contesta 

Pode indicar o número de persoas que forman parte das seguintes áreas da empresa? 

Mulleres Homes

Postos directivos da empresa

Área de xestión,  administración e comercial

Área de produción

Podería indicar o nivel de actividade da empresa a nivel de produción durante os meses do ano? 

Moita
actividade

Bastante
actividade

Pouca
actividade

Ningunha
actividade

Non sabe/Non
contesta

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro
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Con que frecuencia se dan os seguintes tipo de contratación entre as mulleres da empresa na área de 
produción? 

Moi
frecuente

Bastante
frecuente

Pouco
frecuente

Nada
frecuente

Non sabe/
Non

contesta

Indefinida

Temporal (por obra e servizo)

Temporal (eventual por 
circunstancias da produción)

Temporal (outros)

De formación e aprendizaxe

Prácticas

Cal é a frecuencia dos seguintes tipos de xornada laboral entre as mulleres da área de produción da 
súa empresa? 

Moi
frecuente

Bastante
frecuente

Pouco
frecuente

Nada
frecuente

Non sabe/
Non

contesta

Xornada completa (7 ou máis horas
diarias)

Xornada parcial (entre 3 e 6 horas
diarias)

Xornadas descontinuas (varía o
número de horas segundo o día)

Facendo unha estimación dos ingresos medios das traballadoras,  cal sería o intervalo de ingreso neto 
mensual máis frecuente na área de produción?

Moi
frecuente

Bastante
frecuente

Pouco
frecuente

Nada
frecuente

Non sabe/
Non

contesta

Menos de 500€

Entre 501  e 1.000€ €

Entre 1.001  e 1.500€ €

Entre 1.501  e 2.000€

Máis de 2.000€

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito das condicións laborais das mulleres da súa 
empresa nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? Por favor,  escolla a 
resposta apropiada para cada ítem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dureza do medio de traballo (humidade,  esforzo físico...)

A variación nos tempos de dedicación á actividade (xornadas 
completas,  horas extras,  quendas de traballo...)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O acceso de mulleres a postos de traballo realizados 
tradicionalmente por homes

A estacionalidade do traballo (concentrado nuns meses e pouca 
carga de traballo noutros)

A conciliación coa vida familiar

A posibilidade de proxección profesional

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito do asociacionismo e da participación das 
mulleres da empresa nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 é moi importante?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dificultade no acceso a postos directivos

A representación das mulleres nos postos directivos

A solidariedade entre as mulleres

A participación efectiva das mulleres que non ocupan postos 
directivos

O asociacionismo entre as mulleres empresarias do sector

O asociacionismo entre as mulleres asalariadas do sector

O recoñecemento da labor asociativa desenvolta polas mulleres 
que traballan no mar

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito da formación respecto das mulleres da 
empresa,  nunha escala de 1 a 10 onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

Por favor,  escolla a resposta apropiada para cada ítem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A oferta de cursos de formación con contidos dirixidos ás mulleres

A calidade e utilidade das accións de formación

A participación das mulleres nas accións programadas

As dificultades para conciliar a asistencia aos cursos coa vida 
familiar

A flexibilidade dos cursos para adaptarse ás circunstancias das 
mulleres

A variedade na oferta formativa

A adaptabilidade da oferta formativa aos intereses das mulleres

Como valora o impacto dos seguintes factores no ámbito da saúde laboral respecto ás mulleres da 
empresa nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A dispoñibilidade de roupas e aparellos de traballo ergonómicos 
e de seguridade
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O recoñecemento das enfermidades profesionais

Os riscos laborais que comporta o traballo (ferramentas afiadas,  
pavimentos esvaradizos,  contacto coa auga...)

Os problemas de saúde asociados a movementos repetitivos

Podería sinalar algunha outra dificultade ou demanda das mulleres da empresa ou sector da 
transformación que se produza na Ría de Arousa? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

Como valora a repercusión dos seguintes factores no acceso das mulleres aos postos directivos nas 
empresas de transformación nunha escala de 1 a 10,  onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cantidade de horas de dedicación que esixe o posto

As posibilidades para conciliar coa vida familiar

O interese por parte das mulleres nestas funcións

A formación e capacitación en habilidades de liderado

A crenza,  por parte das mulleres,  de non ter as competencias que
require o posto

Os prexuízos do sector sobre a valía das mulleres

A presenza de mulleres referentes en postos directivos

A escasa presenza de mulleres nos espazos informais de decisión

O apoio das Administracións para que as mulleres accedan a 
postos de decisión

Pode nomear algún obstáculo ou factor que dificulte o acceso das mulleres a postos de dirección nas 
empresas do sector na Ría de Arousa? Por favor,  escriba a resposta aquí:

Cales das seguintes accións se levaron a cabo na súa empresa nos últimos 5 anos? 

Si Non
Non sabe/

Non
contesta

Acondicionamento das instalacións da empresa relacionadas coa mellora 
das condicións laborais das mulleres (vestiarios,  taquillas...)

Distribución de guías de saúde laboral para mulleres

Actividades de concienciación sobre saúde laboral destinada a mulleres

Aumento de representación das mulleres nos postos directivos da empresa

Apoio ao asociacionismo entre mulleres profesionais (directivas e 
asalariadas)  do sector

Actuacións destinadas a lograr a paridade na directiva da empresa
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Si Non
Non sabe/

Non
contesta

Realizar cursos de formación con contidos e utilidades específicas para 
mulleres

Accións para fomentar o recoñecemento social cara as actividades 
profesionais desenvoltas por mulleres

Accións para aumentar a visibilidade das mulleres en traballos 
maioritariamente ocupados por homes

Acción para a posta en valor e mellora da autoestima dentro do colectivo 
de mulleres traballadoras

E como valora o grao de importancia destas actuacións,  independentemente de que as teña feito ou 
non a súa empresa,  nunha escala de 1 a 10 onde 1 é nada importante e 10 moi importante? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acondicionamento das instalacións da empresa relacionadas coa 
mellora das condicións laborais das mulleres (vestiarios,  
taquillas...)

Distribución de guías de saúde laboral para mulleres

Actividades de concienciación sobre saúde laboral destinada a 
mulleres

Aumento de representación das mulleres nos postos directivos da
empresa

Apoio ao asociacionismo entre mulleres profesionais (directivas e 
asalariadas)  do sector

Actuacións destinadas a lograr a paridade na directiva da 
empresa

Realizar cursos de formación con contidos e utilidades 
específicas para mulleres

Accións para fomentar o recoñecemento social cara as 
actividades profesionais desenvoltas por mulleres

Accións para aumentar a visibilidade das mulleres en traballos 
maioritariamente ocupados por homes

Acción para a posta en valor e mellora da autoestima dentro do 
colectivo de mulleres traballadoras

Podería sinalarme algunha outra actividade que fose útil para mellorar a calidade de vida e a 
situación profesional das mulleres que traballan no sector da transformación? 

Por favor,  escriba a resposta aquí:

E para finalizar,  pode indicarnos unha persoa de contacto da empresa,  número de teléfono e/ou 
correo electrónico para,  no caso de ser necesario,  contrastar algunha da información facilitada? (Se é 
vostede cubra os seus datos) 

Por favor,  escriba a(s) resposta(s) aquí:

Nome 
Teléfono 
Correo electrónico 
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