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A cultura é en boa medida unha imaxe composta de moitas 
outras. É o que adoita ser denominado a “visión do mundo” que 
resulta ser persoal e intransferible para cada sistema social. 
Configúrase deste xeito, en cada individuo, unha icona mental 
que tenta dar conta da identidade colectiva e circunstancial 
mediante unha actualización constante.

Con este evento pretendemos apelar á complicidade 
cultural da sociedade a prol da toma de conciencia 

cara o carácter monumental que a evolución e 
permanencia do marisqueo a pé significa nesta Ría:
 Un tesouro cultural que, como toDo tesouro, ten 

tamén asociada unha importancia económica.

,,
Miguel losada.
coordinador científico do simposio. 

programa PRESENTACIÓN
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programa

PORTO DO FREIXO

09:00-10:30h · Percorrido no balandro Joaquín Vieta pola Ría de Muros e Noia 
para observar os labores de marisqueo.

AUDITORIO DA CASA DA CULTURA / A SERRA DE OUTES

10:45-11:00h · Recepción de asistentes e presentación. Inauguración do 
evento polo Alcalde de Outes, Manuel González López, a Xerente do 
GALP-4 Manuela Oviedo e o secretario da Confraría de Noia adelo freire.

11:50-12:00h · Intervención de Miguel Losada. Presentación do simposio: 
Resumo do programa, exposición de obxectivos e participantes. Imaxes de 
Pedro G. Losada sobre o marisqueo.

Miguel Losada. Formado de base no eido xurídico 
das ciencias sociais, adoita traballar por 
toda Galicia na xestión de contidos culturais. 
Nomeadamente, en colaboración coa empresa "A 
Citania" arqueoloxía e xestión do patrimonio.
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12:00-12:30h · Pausa para o café.

12:30-13:30h · Coloquio aberto coas persoas relatoras presentes. Modera 
Miguel Losada.

O FREIXO

14:00h · Comida para as persoas relatores/poñentes e convidadas. 

AUDITORIO DA CASA DA CULTURA / A SERRA DE OUTES

16:30h-16:40h · Intervención de Miguel Losada. Presentación da segunda 
parte da xornada.

16:40-17:20h · Intervención DE Uxío Labarta “Cultura e economía do marisqueo 
nos mares do Tremuzo”.

Uxío Labarta Fernández. Profesor de Investigación 
do CSIC (Ad H.), Consello Superior de Investigacións 
Científicas.
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17:20-18:00h · Intervención de Javier G. Galdo
"Cultivadoras do mar. A profesionalización das mariscadoras galegas".

18:00-18:30h · Pausa para o café.

18:30-19:30h · Mesa redonda, cos relatores.

19:35-19:40h · Miguel Losada. Peche da sesión do primeiro día e convocatoria 
para o seguinte.

Licenciado en Bioloxía na Universidade de 
Santiago de Compostela na especialidade de 
Zooloxía Marina e estudios doctorais sobre 
Biodiversidade e Conservación. Desenvolve a súa 
experiencia profesional como: Docente (Formador 
pesqueiro para a Xunta de Galicia)/ Divulgador/ 
Coordinador - Xestor/ Asesor biolóxico / Técnico 
de proxectos / Consultor en Pesca e Marisqueo 
sostibles.
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PORTO DO FREIXO

09:00-10:30h · Paseo comentado por Santiago Llovo. Duración 90 minutos ida e 
volta. “Paseo pedagóxico até a Carpintería de Ribeira de Ciprián”.

AUDITORIO DA CASA DA CULTURA / SERRA DE OUTES

11:00h-11:10h · Presentación actos do segundo día. Miguel Losada.

11:10h-12:00h · Intervención Xurxo Constela:
“Importancia da xestión do patrimonio para a candidatura: Sistemas de 
información xeográfica aplicados a este caso”.

Xurxo Constela Doce. Licenciado en Xeografía 
e Historia, especialidade de Prehistoria e 
Arqueoloxía pola Universidade de Salamanca; 
socio fundador da empresa de Xestión Cultural A 
Citania. Exerce dende hai 25 anos como arqueólogo 
profesional na Galicia, dirixindo traballos 
de escavación arqueolóxica, musealización e 
prospección do territorio.
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12:00h-12:30h · Pausa para o café.

12:30-13:30H · Intervención de Ana Acuña:
"Corpos, territorios e resistencias. O traballo das mulleres no mar. Unha 
visión ecocrítica".

 

13:35 -14:15h · Mesa redonda sobre o proxecto e as circunstancias.
 
Participantes:
Roberto Rodríguez Súeiro / Director de Mensula
Adelo Freire / Secretario da Confraría de Noia
Marisol Amado / Presidenta da Agrupación de Mariscadoras de Noia
Dolores Frojan Martínez / Mariscadora de Outes
Miguel Losada / Coordinador científico do simposio

14:30h · Comida para as persoas relatoras/poñentes e convidadas. 

Ana Acuña Trabazo. Doutora en Filoloxía Galega 
pola Universidade de Santiago de Compostela, é 
profesora de Lingua e Literatura na Facultade de 
Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra, 

da Universidade de Vigo.
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AUDITORIO DA CASA DA CULTURA / A SERRA DE OUTES

16:30-17:30h · Intervención de Francisco Sóñora:
“Cambio global e as súas respostas educativas na Ría de Muros e Noia”.

17:30h-18:00h · Pausa para o café.

18:00h-19:00h · Intervención de Miguel Martínez
“O marisqueo como patrimonio cultural intanxible da humanidade. Un 
achegamento  a súa candidatura a lista representativa da UNESCO”.

Francisco Sóñora Luna. Biólogo e Pedagogo. 
Profesor de Bioloxía noIES Virxe do Mar e 
profesor asociado da Área de Didáctica das CC. 
Experimentais da Universidade de Santiago de 
Compostela. Creador e director dende o ano 2006 
do proxecto Climántica (www.climantica.org).

Miguel Martínez González. Antropólogo. 
Profesor-Investigador del Instituto de Estudios 
Internacionales Isidro Fabela. Universidad del Mar 
(UMAR). Campus de Huatulco, Oaxaca, México.
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19:00-19:30h · IntervÉn  Miguel Losada. Resumo de intervencións e do simposio.

19:30h · Clausura por parte das autoridades.

19:45h · Demostración Gastronómica: Asociación Hostelería Ría da Estrela 
maila Confraría de Pescadores de Noia.  As orixes e fundamentos da 
gastronomía do marisqueo. Xantar.

20:45h · Remate.

INSCRICIÓNS: 
A inscrición é obrigatoria e farase de xeito telemático a través da 

páxina web WWW.MARSIQUEOMUROSNOIA.COM OU POR TELÉFONO 
ao número 981 85 09 50 

O aforo máximo é de sesenta (60) persoas no 
Auditorio da Casa da Cultura.




