
O Carreiro, Vionta, Noro, Sálvora, Sagres, os Baixos de Corrubedo e mais tódalas tousas e pedras que podemos 
atopar en esta parte norte da ría de Arousa conforman un entorno excepcional no contexto peninsular. 

Por ser o entorno no que crecemos dende pequenos, pode ser que non valoremos axeitadamente que nos atopamos 
ante unha circunstancia única. Esta singularidade do noso mar é o motivo de seren recoñecido como único Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre da zona atlántica, dentro da rede dos 14 parques nacionais españois.

Protexe o litoral, salvagarda o noso mar
É a nosa obriga salvagardar o mais prezado dos nosos bens para o 
desfrute dos nosos netos, e dos netos dos nosos netos

Pensa un momento
A costa entre couso e A Cobasa, exceptuando algúns cambios 
no nivel do mar, é a mesma que coñeceron e na que pescaron 
os nosos antergos, dende hai máis de 7000 anos.

¿Sabías que a nosa costa é unha área privilexiada para a producción pesqueira?

A nosa costa, xunto coa plataforma galega, é unha area privilexiada pola súa elevada productividade biolóxica. A 
razón fundamental é a coincidencia dunha configuración da costa particular que posibilita que os ventos de 
compoñente norte, predominantes dende a primaveira ata o outono, retiren hacia afora a auga superficial, pasando 
a ocupar o seu lugar augas subsuperficiais oceánicas, de temperatura mais baixa, pero moi ricas en nutrintes e en 
plancton. A abundancia de plancton é a que soporta toda a cadea alimentaria das nosas Rías.

Polas súas condicións e ubicación, o rendemento pesqueiro do mar de Aguiño, é excepcional. Soporta a presión pesqueira de 
embarcacións que veñen dende as Vigo ata Muros, mais de case tódolos portos das Rias Baixas.

Nas augas entre Salvora e Corrubedo podemos atopar naseiros do polvo e a nécora, trasmalleiros da centola, palangres do congrio
e outras artes dos nosos veciños.

Asemesmo, a producción de ameixas e navallas é moi importante, e todos sabemos que as nosas pedras producen xa, gracias ao 
esforzo e coidado dos nosos mariscadores, a maior colleita de percebe de toda Galicia.

Daquela, sabemos que o marisqueo programado, ordenado e sostible da de comer cada vez a mais familias cun traballo 
do que podemos estar orgullosos todo o pobo.

Como veciños estamos orgullosos de poder contalo así, e 
estamos decididos a non seren nós os responsables de que 
isto mesmo non o poidan dicir os nosos netos.

Creemos que, sendo un referente internacional en rendemento pesqueiro e 

marisqueiro, merecemos que o noso sistema de saneamento, as nosas empresas

e administracións sexan tamén un referente internacional no coidado do 

medioambiente coas máximas garantías

® Marcos Gómez

¿Sabes que o mar de Aguiño é unha hábitat excepcional para o peixe e o marisco?

¿Sabias que, por todo esto, o noso mar foi escolleito como a mellor representación 
da costa Atlántica? 
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