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Entrega da "Casa do Gardapeiraos" á Confraría de Pesca-
dores de Cedeira

O día 7 do pasado mes de maio, fixolle entrega das chaves da "Casa do Gardapeiraos"
o Enxeñeiro xefe da Zona Norte de Portos de Galicia Don Antonio López Fernández a José
Agustín Perez Pernas, Patrón Maior da  Confraría de  Pescadores  de  Cedeira.

Casa do "Gardapeiraos"

O Patrón Maior  e  Mailo Enxeñeiro Xefe

A Secretaria e  Patrón Maior  da   Confraría, o

Enxeñeiro de Portos e a Gardapeiraos
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A Confraría de Cedeira celebrou, como cada ano, un Acto de
Lembranza dos mariñeiros mortos no mar, na Ermida de Santo An-

tonio de Corbeiro.

E xa van dezaoito anos deste encontro.
As 12,30 horas, celebrouse unha misa solem-
ne no honra de tódolos mariñeiros falecidos no
mar.

A Eucaristia foi cantada este ano, pola
Coral "Virxe do Mar", seguidamente fixose
unha ofrenda floral.

Ao término de ditos actos, celebrouse a
tradicional sardiñada no mesmo campo da
Ermida, onde coma tódolos anos, se convida
a tódolos Cedeireses e non Cedeireses a par-
ticipar dela.

Coral  "Virxe do Mar"

Vista:   Ría  de Cedeira

Esperando polas Sardiñas
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Festa do Percebe/ 2006 - " XI Semana do Mar "

Outro ano máis, e xa van 11, a Confraría de Pesca-

dores de Cedeira ven de organizar os días 29 e 30 de

xullo a  " XI Semana do Mar" .

O obxectivo desta festa non é outro que a xente poida

probar un producto de luxo a un modico prezo.

Os Percebes que deron,e dán, fama a nosa vila

mariñeira fora da nosa Comunidade. Este ano

repartironse más de seis mil racións  deste preciado

crutáceo entre o sábado 29 e o domingo 30. Estes dous

días deron a oportunidade de disfrutar dun marisco de

luxo a prezos populares: a ración foi a doce euros.

A degustación fixose nunha carpa situado no porto

da Vila, a cal abriu ao público ás doce do mediodia, tanto

o Sábado como o domingo. Ademáis de percebe, tamén

se puideron comer rancións de polbo á feira e empanadas

variadas.

A parte da degustación, houbo outras actividades que escomenzarón o xoves con un tándem

libre de vela organizado pola Federación Galega de Vela, polas augas da Ría cedeiresa.

A inaguración da "Festa do Percebe" contou coa presenciao sábado 29, do Delegado

Territorial da Consellería de Pesca e Asuntos Maritímos, Xaime Cancio e o Presidente da Federación

Galega de Confrarías de Pescadores don Evaristo Lareo.

Este ano a Festa foi retresmitida en directo polo programa da Televisión de Galicia chamado

"En Pé de Festa"

O  venres 28  fixeronse paseos turísticos pola villa nun minitren, que efectuou durante todo o

día dende o porto pesqueiro ata San Isidro, ao longo do paseo

marítimo.

Este mesmo día, a partir das catro e media da tarde, houbo o

xa típico Campionato de pesca deportiva infantil, onde puideron

participar tódolos aficionados menores de 14 anos, que coma sempre

non hai gañadores nin perdedores e onde a tódolos participantese

lles deu amerenda.

Este Campionato contou co axuda

de dúas embarcacións, unha de

Protección civil e outra da Cruz

Vermella do Mar de Cedeira.

Membros de Protección Civil  e
Cruz Vermella do Mar
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Foto: Voluntarios da Cruz Bermella do Mar

¡Eu non teño cana para pesca!

¡Ahí ven o primeiro!

¡Ahí andan!
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Porto de Cedeira

 Foto: J. Agustín Pérez, Patrón Maior de

Cedeira, Evaristo Lareo Presidente Fed.

Galega de Confrarias e Xaime Cancio,

Delegado de Pesca.

Foto: Irene Estévez, Secretaria Confraría;

J. Agustín Pérez, Patrón Maior; Xaime

Cancio, Delegado de Pesca e Luisa García,

Presidenta Agru. Maricadoras.

Foto: Jesús Longueira, Secretario Fed.

Provi. de Confrarías de A Coruña; J.

Agustín, Patrón Maior, Confraría Cedeira.

Percebe de Cedeira
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Cortando o Polbo

¡OH! Percebes, que ricos Unhas boas racións de Percebe

Un membro da Organización e o

cocedor dos Percebes

Unhas boas taboas de polbo á Feira

Irene, Secretaria Confraría; Toñito ,Secretario-
funcionario e Luisa García (Presidenta das
Mariscadoras).
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Grande afluencia de público

Ante todo tranquilidade

O Cocedor de percebes e mailo o presentador do programa

"En Pé de Festa" da Televisón de Galicia

O presentador do programa "En Pé de Festa" da

Televisón de Galicia entrevistando a un asistente a

festa.
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A desaparición dun pesqueiro

"...No peirao de Cedeira hai un mes que se despeza un
buque. Os mesmos 30 días que un veterano armador non
pasa pola zona: «Doeríame a alma ao ver o barquiño así»,
dice

Si o Juan Diego fose un mocete, cos seus 24 anos estaría
na flor da vida. Pero non. O Juan Diego é unha embarcación
nado en Foz, que ao longo da súa vida surcou dende as
ondas do Gran Sol ás cálidas augas mediterráneas. Cos seus
case treinta primaveras, só tiña dous destinos posibles:
renovarse ou morer. Andrés Rodríguez Vergara, o dono, dixo
que o barco ten ben merecida a xubilación e que toca ir ao
despece.

Así, dende fai máis dun mes, o taller dos Hirmáns Otero
encarganse oa pé do peirao de ir sacando as pezas deste

veterano pesqueiro, que deu de comer á familia de Andrés dende «hai tanto tempo que é difícil saber a data
concreta». Será por todos esos anos compartidos que Andrés, ao que lle gusta regalarlle aos seus ollos vistas

mariñas e pasear polo porto, fai un mes
que non se lle ve pola zona. Coa voz
enmudecida, o home recoñece que lle
dolería «a alma» si ve os martillos sobre o
seu pesqueiro.

Andrés explicaio todo mentras, con
palabras doces, non renuncia a contar
dende o nacimento do seu pesqueiro
moitas anécdotas do buque. El mesmo
axudou a clavar a súas madeiras: «Axudei
a face-lo, fumos alá a Foz, aínda que eu
son de Cedeira de toda a vida». Os cartos
para construi-lo «que xa daquela foi
bastante» veu da venda dun pesqueiro
anterior, o Sagrada Nuevo». E así naciu o
Juan Diego, que leva o nome de dous
familiares.

Pronto chegou a hora de deixarlle
libertade no mar: «Andou co pincho, ao rape no Gran Sol e tamén moito polo Mediterráneo». E tampouco
perdeu «as boas costeiras da merluza, que tamén a
houbo. O barco coñeceu tempos bos, aínda que tamén
houbo crises».

O pior da crise, dice Andrés, «non é que o barco
sexa vello ou que non haxa pesca». Con unha media
sorisa, asegura «o peor son os achaques que un vai
tendo... os anos, que xa non hai ganas de leria e que é
mellor deixalo». Eso sí, outra vez con voz baixa, dice:
«Da moita pena, é una espiña que se crava, e dan moita
pena os mariñeiros, moitos peruanos, que quedan sen

choio»...". (La Voz de Galicia).
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 Unha pequena reportaxe da Confraría de Pescadores
de Cedeira, publicada na revista de tirada nacional cha-
mada  EUROPA AZUL.

Europa Azul

Revista: Europa Azul
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Europa Azul

Revista: Europa Azul
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Europa Azul

Revista: Europa Azul
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A Confraría de Pescadores de Cedeira, ademáis de paxina web (www.confrariacedeira.org),
posue na internet un espacio que nestes tempos en que vivimos está moi de moda como e
unha Vitacora ou Blog . A súa definición sería a seguinte: é un sitio web onde se recopilan
cronolóxicamente as mensaxes dun ou varios autores, sobre dunha temática en particular ou a
modo dun diario persoal. Na maioría dos casos producese unha clasificación temática das
mensaxes.(www.lacoctelera.com/confrariacedeira).

INVENTARIO DE HISTORIAS
Batidos  y  cremas  que  se mezclan en

la Coctelera.

 (Artigo Publicado o día 25 de xuño de 2006 na paxina web

www.lacoctelera.com)

Aunque no es común encontrar esta
clase de contenidos dentro de la
Coctelera, es agradable ver como
estos espacios sirven a necesidades
diferentes y promueven la presencia
de varios sectores en la red. Confraria
de Cedeira es un blog responsable de
divulgar y promocionar cualquier
información o novedad que haya
dentro del mercado pesquero español,
desde las actividades realizadas por

las distintas asociaciones a nivel nacional hasta la normatividad vigente en materia de venta y
comercialización de productos marinos. También es una excelente guía para quienes deseen
formarse y entender mejor el funcionamiento de este sector. La información del tiempo en la
mar, etc.

La profesión de marinero en Galicia no es nada fácil. La dureza del trabajo y la gran
cantidad de horas que deben pasar en
el mar ha provocado que muchos
profesionales cambiasen de oficio a
otros menos arriesgados y más
rentables. Así, mientras muchos
armadores han tenido que recurrir a la
mano de obra extranjera para completar
la tripulación de sus barcos, en el sector
percebeiro se da el fenómeno contrario:
cientos de personas en Galicia están a
la espera de que haya una vacante para
poder dedicarse a esta actividad
extractiva. Y en algunas ocasiones el
tiempo de permanencia en esa lista es
de casi dos años.

Campo do Castro

A Confraría de Cedeira na Internet

(www.lacoctelera.com/confrariacedeira) Blog da Confraría de Cedeira
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SEMINARIO OCIPESCA
25 de Octubre de 2006

  Paris

 O proxecto europeo « Observatorio Científico das pesquerías
Artesanais» (O CIPESCA), No que participan organismos de  Francia, País Vasco, Galicia, Portugal
e Andalucía e que se enmarca na iniciativa comunitaria INTERREG III B «Espacio Atlántico»,

celebrou o pasado día 25 de outubro o Seminario
transnacional OCIPESCA, có fin de crear unha
ferramenta de traballo para manter a rentabilidade
e a sostenibilidade dos recursos da pesca
artesanal. Paxina Web (www.ocipesca.com)

 O Seminario tivo lugar na Asamblea
Nacional Francesa, a presidencia estivo a cargo
do  Deputado Aimé Kergueris, presidente del
«groupe mer» na Asamblea Nacional onde foi
presentado o  Proxecto Ocipesca.

Celebrouse a Mesa Redonda «Perspectivas de la Pesca Artesanal en Regiones
Ocipesca» con intervencións de representantes de Andalucía, País Vasco, Galicia,  Portugal e
Francia.

Galicia estivo representada polo Patrón Maior da Confraría de Cedeira  J. Agustín Pérez
Pernas e o xerente do Pósito de Cangas (Pontevedra)

Seminario celebrado no marco do Proxecto OCIPESCA (Interreg III B) no que participan socios do
litoral atlántico, e que en Galicia está coordinado pola Área
de Socioeconomía da Pesca do Centro Tecnolóxico do Mar.

Seminario Ocipesca Paris/2006
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WORLD FORUM OF FISHER PEOPLE
(Foro Mundial de Pescadores Artesanais e de Baixura)

                                REUNIÓN DO W.F.F.P.

José Agustín Pérez Pernas asistiu á reunión do comité
de coordinación do W.F.F.P., que tivo lugar o pasado 4
de novembro no País Vasco, invitado por Robert
Alvarez, presidente da asociación Hispano-francesa
«ITSAS GEROA», coñecido en Cedeira pola súa
ponencia no 1º Encontro de Pesca de Baixura do
Cantábrico e Galicia, en marzo do 2000 (Carta de

Cedeira).

O programa da xornada en DONOSTIA, no auditorio do Aquarium, contou coa presencia, entre
outros, de representantes de España, Francia, Senegal, Kenya, India, Pakistán, Nova Zelanda, Canadá
e  Honduras.

= Fotos da Reunión =

Foro Mundial de Pescadores Artesanais e de Baixura

Porto de Donostia (País Vasco)

Robert Álvarez, Repre. do Senegal, Patrón Maior de Cedeira
e Repre. de Asturias

Robert Álvarez, Patrón Maior de Cedeira e Repre. Federación
Galega

Acuarium de Donostia (País Vasco) Ponentes da Reunión no Acuarium
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=SUCESOS=

Un barco de Cedeira remolca un Iate frances que estaba á
deriva

O Iate francés chamado, El Mhirto, onde iba un pai e mailo seu fillo, que quedou o
pasado día 24 deste mes de octubre á deriva a causa do emporal, cando se atopaba
a unhas seis millas ao oeste da localidade coruñesa de Cedeira, foi remolcado ata
o porto  pola embarcación desta mesma localidade chamada "Bedia".

Foto: Pai e Fillo

Foto: Iate remolcado

Sucesos
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LOTES DO NADAL 2006

A Confraría de Cedeira, un ano máis, e como xa é tradicional, e seguirá sendo
metres se poida, en base as normas estatutarias e aos presupostos anuais de
gastos, acordou a distribución gratuita de paquetes e participacións de loteria do
nadal entre os seu cofrade. Este reparto terá lugar, como sempre nas dependencias
que a Confraría ten na Casa do Pescador.

Teñen dereito a estes beneficios os asociados que se atopen en activo ou en
situación asimilada, que cumpran a carencia e demáis condicións estatutárias, e os
pensionistas, presentando o carné de asociado/a.

Así mesmo, é necesario figurar nas listas confeccionadas e autorizadas ao efecto, a exame nas oficinas
da Confraría ata a mesma hora de peche dos mesmos.

CONTIDO DAS CESTAS: 1 Botella Caña de Herbas  «Meigas
Fóra»  50 cl, 2 Tinto Valdemar Barrica,1 Ribeiro Viña Tenencia «Vendimia
Seleccionada»,1 Albariño Valmiñor 2005,1 Cava Roger de Flor (Grupo
Codorníu),1 Xamón Serrano Bodega 12 meses curación Molinaseca,1 Caixa
Xamonera Motivos Madera,1 Queixo Semicurado Mezcla 0.9-1.1 kg.,1
Chourizo Sarta Ibérico Bellota 400-450 gr.,1 Salchichón Sarta Ibérico Bellota
400-450 gr.4 Aceite Oliva Virxen Extra,1 Turrón Xixona 200 gr. Monerris
Planelles Suprema (Grupo Delaviuda),1 Turrón Alicante 200 gr. Monerris
Planelles Suprema (Grupo Delaviuda),1 Turrón Chocolate 200 gr. Delaviuda
Suprema,1 Figos Pasos El Nogal Estuche 250 gr.,1 Uvas Pasas Moscatel
Quivalsa 250 gr.,1 Paquete noces,1 Caixa Motivos do Nadal 12 bot.

LOTERIA: A Confraría reparte unha participación de 1,20 euros a cada asociado en activo ou pasivo
no seguinte número:

                   SORTE

A  TODOS

A Secretaria e mailos Membros do Cabido

Número de loteria que xoga a Confraría

Membros do Cabido entregando os lotes do
Nadal.

Recollendo os lotes do Nadal.

Tomando uns pinchos

Lotes do Nadal
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PROXECTO SEREA

Os días 6 e 7 de novembro do 2006 tivo lugar a primeira reunión de coordinación do proxecto
SEREA na sede do Centro Tecnolóxico do Mar. SEREA é un proxecto cofinanciado polo Fondo
Social Europeo a través do artigo nº 6, «Enfoques innovadores na Xestión do Cambio». Trátase

dunha «medida innovadora» no ámbito da Xestión da
reestructuración enfocada ao sector pesqueiro de
baixura e marisqueo. O proxecto responde ás actuais
problemáticas da pesca de baixura: a
sobreexplotación do recurso, os elevados prezos do
gasóleo, e o deterioro da imaxe social do sector están
provocando un descenso de actividade e do relevo
xeracional. Estos cambios teñen unha importante
repercusión económica pero tamén social, xa que en
moitas zonas da nosa costa a pesca e o marisqueo
xeográficas representa a principal fonte de ingresos,
o principal motor de desenvolvemento. Fronte a esta
problemática, o Centro Tecnolóxico do Mar –
Fundación CETMAR e a Consellería de Pesca e

Asuntos Marítimos da Xunta de Galicia promoveron a asociación de un grupo de traballo para
buscar sistemas que faciliten unha progresiva reestructuración do sector, que facilite a adaptación
ás condicións actuais. Asimesmo, buscouse a participación de Entidades transnacionais con
situacións similares neste sector. Así se plantexou un proxecto que busca facilitar a cultura do
cambio dentro do sector da pesca de baixura e o marisqueo, fomentando o desenvolvemento
sostible, e seguindo unha filosofía participativa. Deste
xeito, SEREA proxecta a creación de Estructuras de
cooperación Administración - Sector - Investigación;
a creación dun servicio de asesoramento para a
recualificación profesional, acompañada por un plan
de formación e alfabetización dixital; se definirá un
plan estratéxico de actuacións a 3 anos, e se
traballará na definición de actividades económicas
complementarias, como a pesca-turismo. Na
primeira reunión de traballo para a posta en marcha
do proxecto participaron tódolos socios do mesmo:
O CETMAR; a Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos as tres Universidades Galegas –
Universidade de Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo – o
CEIDA - Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia – a Federación
Galega de Confrarías de Pescadores, e as Confrarías de Cambados, Cedeira e Lira.

Desprazaronse tamén os participantes
transnacionais da Cooperativa de
Pescadores de Su-Pallosu (Cerdeña,
Italia) e da Cooperativa de Audierne Port
(Bretaña, Francia). O proxecto será
presentado oficialmente ao público en
febreiro de 2007, e a partir desa data tamén
se contará coa participación de Entidades
Observadoras de Letonia: O Ministerio de
Pesca e a Federación de Pescadores de
devandito país.

Proxecto SEREA

Mariscadoras de Cedeira

Embarcación: Gil Baltar

Embarcación: Lucero Uno
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AREAS MARIÑAS PROTEXIDAS

Que é unha Área Mariña Protexida

As Áreas Mariñas Protegidas (AMP) son na actualidade unha das principais
ferramentas de xestión das pesqueiras, ao que se engade a súa importancia na
conservación da biodiversidade.

A IUCN (1988) definiu as AMP como «calquera área intermareal ou submareal,
xunto coa súa columna de auga e a flora, fauna, historia e feitos culturais
asociados, os cales foron protexidos por lei ou outro medio efectivo de protección
de total ou parcialda área delimitada».

Outra definición máis básica e xenérica dunha Área Mariña Protexida podería ser
a seguinte: calquera zona mariña definida  baixo lexilación para protexer os seus
valores mariños.

Moitos son os diferentes tipos de valores que dan pé á súa creación: pesqueiros,
convervacionistas, recreacionais, culturais, cientificos etc., Todos eles responden á
necesidade de recuperar os ecosistemas mariños, moi degradados na actualidade
debido aos impactos humanos, e sobre todo á sobrepesca, urbanización e vertidos.

Obxectivos da áreas Mariñas Protexidas.

· Convervar lugares de especial relevancia debido ao seu interese cientifico, estético, histórico, arqueolóxico
ou cultural.

· Protexer áreas con numerosas especies endémicas.

· Axudar a protexer áreas terrestres, empreñando as AMPs como áreas
de amortecemento.

· Conciliar o desenvolvemento económico co respecto ás especies e
ecosistemas. Isto implica unha explotación razoábel dos recursos
mariños e pesqueiros, básicamente, turismo e pesca.

· Asegurar o benestar das comunidades locais.

· Manter a calidade e a saúde do medioambiente, protexer as
comunidades costeiras e os recursos explotados da contaminación
e calquera outro perigo.

· Reducir o número de conflitos entre os usuarios dos diferentes
recursos costeiros, dividindo a área en zonas.

· Facilitar o entendemento dos sistemas mariños e de esteiros con
propósito de conservación, educacionais ou turísticos.

· Promover investigación básica e aplicada tanto dentro como fóra da
área protexida.

· Permitir a ímplementación de plans de manexo experimentais
nalgunhas partes de reserva e permitir os usos tradicionais que
aseguren unha explotación continuada dos recursos naturais.

· «Efecto reserva»: a diversidade biolóxica, a estructura de poboacións e comunidades, tende a retornar ao
seu status orixinal anterior a acción do ser humano.

· «Efecto refuxio»: incrementar a biodiversidade debido ao retorno de especies pouco comúns.

Áreas Mariñas Protexidas
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Os evidentes beneficios das Áreas Mariñas Protexidas.

· As reservas existentes mostran un rápido incremento da biomasa de peixes. As especies medran máis
e producen maior cantidade de ovos e larvas. As máis valiosas tenden a reponder mesmo máis
claramente.

· Deste xeito, as áreas Mariñas Prótexidas «exportan» pesca.
Estudos de mercado mostran que moitas especies de peixes
se moven o suficientemente lonxe como para abondona-las. A
captura por unidade de esforzo dos pescadores increméntase
así nos límites das reservas. Naquelas onde os pescadores
pescan preferentemente preto dos límites destas.

· Por outra Banda, constituen un «seguro» contra a incerteza, ao
brindar unha maior capacidade de predición nas capturas. Isto
reduce e simplifica os problemas de xestión.

· O sector pesqueiro, grazas a elas, recupera unha boa imaxe
entre os consumidores.

· Por último, facilitan a recuperación do mar tras catástrofes de
orixe humana (mareas negras…) ou natural (tifóns, eutrofización
natural, etc).

Áreas Mariñas Protexidas

Visita do novo Delegado Provincial de Pesca e Asuntos Marítimos de Celeiro
a Confraría de Pescadores de Cedeira.

O novo Delegado de Pesca don José Ramón Val Fernández, visitou á Confraría de Pescadores de
Cedeira no mes de novembro

O Delegado de Pesca e mailo Patrón Maior Pola Esquerda: O Secretario da Delegación, o
Secretario-funcionario da Confraría, o Delegado
de Pesca e mailo Patrón Maior
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Xubilación do funcionario ascrito á Confraría de Pescadores de Cedeira
don Manuel López Lourido (Rebollar).

O pasado día 31 de outubro de 2oo6, despois de 36
anos de traballo, xubilouse o funcionario de Consellería
de Pesca e Asuntos Marítimos don Manuel López Lourido,
con posto de traballo na Lonxa de Cedeira.

Os seus compañeiros, tanto funcionarios coma persoal
laboral da Confraría de Pescadores de Cedeira fixeronlle
unha cena homenaxe.

Manuel López amosando a placa conmemorativa, obse-
quio dos seus compañeiros de traballo

Manuel López  e dona cos compañeiros de traballo

Esborrallamentos na Confraría e Porto de Cedeira

Esborrallamento de terra na parte
esquerda da Confraría

Esborrallamento de terra e
pedras na parte dereita da
Confraría

Esborrallamento no porto de Cedeira fronte ao
carro baradero



Páxina - 22 -

InforMAR Decembro 2006

www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org

Anuario de Pesca.- Xunta de Galicia/ 2005

Anuario de Pesca /2005.- Xunta de Galicia
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Anuario de Pesca /2005.- Xunta de Galicia
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Anuario de Mareas Ano 2007
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Anuario de Mareas Ano 2007
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Anuario de Mareas Ano 2007
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Anuario de Mareas Ano 2007
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InforMAR
    Peixe, percebe e Marisqueo a Pé       Decembro 2006

EVOLUCIÓN DAS ESPECIES PRINCIPAIS
DENDE 1 DE XANEIRO ATA O 1 DE NOVEMBRO. ANO 2.006

VENDAS TOTAIS = 7.492.754,66 • , 1.246.639.561,06 Pts , 977.699,50 Kg.

ESPECIES PRINCIPAIS POR VOLUME DE VENDAS
POR FACTURACIÓN (EUROS)

ESPECIES PRINCIPAIS  POR VOLUME DE VENDAS
EN QUILOS

Estatisticas vendas lonxa de Cedeira

Nº Especie Euros Quilos Precio Max Precio Medio

1 RAPE 2.174.572,66 349.544,20 13,65
6,22

2 PERCEBE 2.171.028,12 75.755,90 199,00
28,66

3 PESCADA 1.448.020,70 230.801,10 24,65
6,27

4 POLBO 235.800,69 49.397,90 8,90
4,77

5
COQUINA

(CADELUCHA)
204.675,66 6.914,60 30,00

29,60

6 SAN MARTIÑO 183.065,71 15.305,30 26,65
11,96

7 ROBALIZA 126.060,94 12.787,80 34,25
9,86

8 ABADEXO 95.258,04 17.516,60 12,50
5,44

9 RODABALLO 85.643,29 3.650,90 48,95
23,46

10 HOVAS MERLUZA 68.032,41 11.485,80 9,60
5,92

11 VARIOS 63.288,13 26.723,90 26,30
2,37

12 PESCADILLA 49.374,68 11.961,80 10,90
4,13

13 RAIA 48.250,77 22.939,40 19,30
2,10

14 CONGRO 46.628,43 26.631,10 4,95
1,75

15 BERBERECHO 43.823,02 12.800,50 4,38
3,42

16 PANCHO 43.590,95 9.074,10 11,85
4,80

17 LINGUADO 42.121,14 2.913,90 40,80
14,46

18 ESCARAPOTE 41.856,41 3.611,10 22,70
11,59

19 SALMONETE 40.002,99 3.499,10 15,55
11,43

20 XIBA 39.714,33 9.624,80 8,85
4,13

21 BESUGO 38.184,74 2.617,80 29,15
14,59

22 SARGO 25.241,06 3.842,40 18,85
6,57

23 SOLLO 22.650,21 1.742,10 28,95
13,00

24 FANECA 20.412,61 9.206,30 4,95
2,22

25 PARGO 19.325,99 1.473,70 22,70
13,11

Volume de vendas por anos


