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A relación entre a muller do mar e a normativa acada toda a súa razón de ser na
Comunidade Autónoma galega, onde, a través do seu ordenamento xurídico, podemos
seguir a evolución do papel das mulleres no mar. Foi precisamente a lexislación, neste
caso a galega, a ferramenta que veu a dar carta de natureza ao carácter profesional de
moitas mulleres do mar, nomeadamente ás mariscadoras; unha lexislación que procura
garantir a seguridade xurídica doutras moitas mulleres que traballan e viven do mar. Un
labor lexislativo que é resultado dunha actuación administrativa de anos de formación,
dinamización e sensibilización levada a cabo polas técnicas/os e axentes de extensión da
consellaría competente en materia de pesca da Comunidade Autónoma galega na
procura desa visibilidade e profesionalización das mulleres do mar.

Mulleres de mar son as mariscadoras, pescadoras nas súas diferentes modalidades,
acuicultoras, traballadoras nos centros auxiliares de acuicultura -depuradoras, centros de
expedición,

cetarias-

redeiras,

traballadoras

da

conserva

ou

procesado,

comercializadoras, pescantinas, xestoras en agrupacións, patroas maiores, etc. En
definitiva, un amplo abano de actividades onde a muller galega fai visible hoxe o seu
traballo no mar. Non obstante, o reflexo desta realidade nunha lexislación apropiada non
foi proporcional e paralelo ao grao de participación e visibilidade das mulleres nestas
actividades. En moitos casos, a lexislación deu resposta e cobertura legal a unha
profesión como foi co marisqueo, actividade eminentemente feminina, que conquistou o
nivel de actividade profesional en virtude da normativa galega, e que foi creando unha
cobertura xurídica dirixida a esta actividade, e polo tanto, ás mulleres.

Interésanos destacar como as mulleres teñen a súa vida determinada polo mar tanto nos
aspectos visibles como nos invisibles ou invisibilizados. Os espazos visibles son a
lonxa, o barco, as confrarías, as praias, as bateas. Pero hai outros menos perceptibles e
que sustentan a os anteriores, así atopamos mulleres na infraestrutura pesqueira co
coidado das artes, como as redeiras; mulleres cultivando o mar, no marisqueo e na
acuicultura; mulleres coidando a familia e garantindo a cohesión social, familiar e da
vila. Elas son as que toman as decisións importantes nunha sociedade que aínda valora
máis o feito de saír de caza ou de pesca que quedar ao coidado dos nenos e da casa. A
lexislación foi capaz de dar cobertura a esa parte visible da muller, pero aínda temos o
reto de dar resposta legal a esa zona invisible na que ela se move, recoñecendo os
dereitos e baixas laborais, por maternidade, etc.

É moi difícil que unha norma legal de carácter sectorial, neste caso a pesqueira,
estableza unha preferencia ou promova a profesión das mulleres nun determinado
sector. Tales funcións do lexislador acostuman deixarse da man da lexislación de
igualdade de xénero, lexislación laboral, etc. Non obstante, a Comunidade Autónoma de
Galicia promoveu esa regulación para protexer e impulsar a profesionalización das
mulleres no mar, concretamente das mariscadoras. Efectivamente, a realidade existente
en Galicia provocou unha reacción do lexislador. O gran número de mulleres
mariscadoras que realizaban o seu traballo sen ningún tipo de recoñecemento legal nin
social foi camiño da visibilidade e profesionalización grazas á produción normativa da
Xunta de Galicia.

As mulleres mariscadoras foron capaces de liderar unha revolución que, neste caso, non
foi tecnolóxica senón social, unha revolución no sistema de comercialización e
organización apoiado no desenvolvemento dunha infraestrutura e dun saber-facer,
dunha cultura do mar. En resposta a esa revolución xorden as agrupacións de
mariscadoras na defensa dos seus intereses, comezan a facerse ouvir nas confrarías e iso
forzou que as administracións tiveran que improvisar unha normativa reguladora da
actividade do marisqueo. Este primeiro bloque normativo da Administración galega
supuxo para a muller mariscadora unha revolución dunha magnitude maior do que
parece porque afectou a múltiples dimensións: á capacidade de asociación, ás facultades
de dirección, á organización do traballo, á capacitación profesional, á cobertura social, á

autoestima e autocapacitación como profesionais nun mundo laboral de gran presenza
masculina.

Todo comezou nos anos 50 e 60, tras a crise da sardiña, cando as conserveiras
precisaban de produtos alternativos para continuar traballando. Aquí milleiros de
mulleres exerceron unha tarefa importante exercendo xa de mariscadoras nas praias en
épocas concretas do ano para vender o molusco ás conserveiras, que exercían un claro
réxime de monopolio. Pero era unha actividade complementaria e sen recoñecemento.
Así, para dar unha cobertura legal a estas mulleres xorde o primeiro texto normativo,
que crea a figura do “carné de mariscador” (aínda que pensado para mulleres
fundamentalmente, o lexislador non introduciu a denominación feminina de
mariscadora) a través da Orde do 16 de abril de 1963, que pretende establecer un
primeiro límite ao excesivo número de mariscadoras nas praias á vez que exercer un
control sobre a actividade.

Pero vai ser no comezo da década dos noventa cando o lexislador tome consciencia da
necesidade dunha regulación para a profesionalización das mulleres mariscadoras.
Dende o Decreto 59/1992, do 6 de marzo, sobre extracción de especies marisqueiras,
que creaba os plans de explotación marisqueira, comezábase ese camiño da
profesionalización. E foi a Administración galega a que se encargou de preparar ese
camiño. Así a Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia, aínda que non fai
referencia expresa ao papel da muller, reflicte que a vontade do lexislador é a de
profesionalizar as miles de mulleres que se dedicaban a esta actividade. Mesmo reducir
o número de permisos e concedérllelos só ás profesionais. Coincide no tempo a
organización, por parte da Administración, dos Encontros de Mulleres Mariscadoras –o
primeiro deles en 1995, en Vilagarcía de Arousa–, que foron unha ferramenta
fundamental para o traslado dos intereses das mariscadoras á Administración e para que
esta fose plasmando e recollendo na lexislación progresivamente todas estas
reivindicacións das mulleres.

Co Decreto 423/1993, do 17 de decembro, que refunde a normativa vixente en materia
de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, xorde o permiso de explotación
marisqueira, o “permex”, que vai ser unha ferramenta legal importante en mans das
mulleres e que, xunto cos plans de explotación, vai dar entrada ás mulleres no proceso

de coxestión dos recursos marisqueiros no litoral galego. Introdúcese o sistema de
planificación que, baseado na coxestión, vai supor o inicio da corresponsabilidade das
mulleres na planificación da súa actividade e na asunción do cambio que as leva a pasar
dunha

mentalidade

simplemente

extractiva

a

converterse

en

cultivadoras,

comercializadoras, xestoras e representantes ante a Administración e outros foros. Mais
alá da actividade extractiva, este Decreto veu facer visible o traballo das mulleres na
vixilancia das praias; nas actividades de limpeza, sementes e rareos; na participación na
xestión e elaboración dos plans de explotación, etc. E con esta nova regulación veu a
recoñecerse outro cambio legal importante para a consolidación da profesionalización
da muller do mar, neste caso mariscadora: a obrigatoriedade de estar de alta no Réxime
Especial da Seguridade Social das Traballadoras do Mar, que se converteu en requisito
esencial para poder ser titulares do permiso de explotación.
A partir de aí viñeron a asumir conceptos xurídicos como o do “dominio público
marítimo-terrestre”, atribuído aos espazos onde exercen a súa actividade. Pasaron a
asumir este tipo de conceptos que levan a recoñecer un uso ou explotación dun espazo
común, de dominio público, que pertence a todos pero que, en determinadas condicións,
a Lei permite o seu uso e explotación de xeito intensivo e incluso en exclusiva a través
dos permisos, das autorizacións e das concesións. Títulos administrativos dos que elas
son titulares e que xestionan.

Houbo que esperar até a década seguinte para que o traballo da muller no mar tivese
recoñecemento expreso na lexislación na súa condición feminina. Así, a nova Lei de
pesca, a Lei 11/2008, modificada pola Lei 6/2009 (LPG), xa inclúe esta referencia na
súa exposición de motivos, aínda que só para o seu papel de representación e xestión:
“fomentarase a participación da muller na toma de decisións dentro das organizacións
do sector pesqueiro”. Esta Lei tamén fai referencia explícita ás esixencias derivadas da
lexislación en materia de igualdade, como é o caso da Lei orgánica 3/2007, do 22 de
marzo, de igualdade efectiva entre homes e mulleres; a Lei 7/2004, do 16 de xullo, para
a igualdade de homes e mulleres, ou a Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo en
igualdade das mulleres de Galicia. Esta idea recóllese no título VII da Lei, que dispón
medidas para o establecemento de criterios de igualdade na configuración dos órganos
de dirección das confrarías de pescadores (arts. 85 e 86 da LPG). A Lei de pesca insiste
na aplicación do principio de igualdade no seu articulado, concretamente con respecto
ás profesionais da comercialización, transformación e promoción de produtos

pesqueiros, tal e como recolle o artigo 97.a) referido a subsectores que tradicionalmente
estiveron presididos polas mulleres.

Xa no artigo 2 da Lei de pesca, que establece os seus obxectivos, déixase clara cal vai
ser a filosofía que preside esta nova xeira da política pesqueira galega: a do
recoñecemento das mulleres do mar. Así, no art. 2.4 establécese a integración da
perspectiva de xénero na aplicación do principio de igualdade no acceso ao emprego na
pesca, incidindo no “fomento do acceso e promoción da presenza e incorporación das
mulleres nos sectores da actividade e profesións nos que están infrarrepresentadas,
especialmente nos das actividades extractivas a bordo”. Vese aquí un impulso da
normativa á pesca marítima na que, efectivamente, as mulleres non teñen unha ampla
representación por tradición ou cultura e o lexislador pretende impulsar a súa maior
participación. Esta é a primeira vez que se fai este recoñecemento a través dunha
normativa de superior rango como é unha lei. Outro exemplo de recoñecemento da
muller profesional na Lei contense no artigo 74.4, que prevé como obxectivo da
Administración, á hora de regular a flota galega de pesca, o de establecemento dunhas
condicións ou niveles de equipamento a bordo “que garantan a igualdade de
oportunidades por razón de xénero”. Isto da entrada por vez primeira á adaptabilidade
das embarcacións de pesca para que poidan levar mulleres a bordo.

A promoción da muller tamén se fai no establecemento dunha preferencia do acceso á
titularidade das concesións e autorizacións de marisqueo ou explotacións en bancos
naturais para as cooperativas integradas “maioritariamente por mulleres” (art. 32.4
LPG). Con este artigo estáselle dando unha clara prioridade ás mariscadoras para ser
titulares de concesións ou autorizacións e pasar así da pesca ao cultivo do mar. E o art.
92, relativo ás cooperativas do mar, aínda que remite á Lei de cooperativas, recorda á
consellaría competente en pesca que debe “promover a constitución de cooperativas de
produtores de base integradas maioritariamente por mulleres”.

Outra das novidades importantes desta nova Lei de pesca, tamén vencellada a elementos
semánticos de grande importancia, é a que fai referencia ao recoñecemento legal do
concepto de “patroa maior” equiparado ao de patrón maior, dando así cobertura e
impulso ás mulleres do mar para cubrir estes postos que xa teñen nome propio para elas
(art. 87 LPG).

Até aquí, a visibilidade das mulleres na lexislación. Pero entre estas actividades menos
visibles aínda están as redeiras, as que reparan embarcacións, as que cultivan marisco
nas bateas, etc., unha serie de actividades que foron cualificadas pola Lei 2/2007, de
traballo en igualdade das mulleres de Galicia como “actividades feminizadas” (art. 36),
que son, segundo a lei, as “realizadas sen remuneración nin recoñecemento
profesional”. A Lei obriga ás administracións competentes en materia de traballo a
promover a revisión e mellora da lista de cualificacións profesionais, incorporando a
perspectiva de xénero co fin de incluír estas actividades como profesionais. No anexo da
Lei aparece a lista de actividades denominadas feminizadas, entre as que se encontran,
dentro do sector pesqueiro e marisqueiro “as redeiras (…), as reparadoras de
embarcacións e aparellos de pesca de baixura, cuxa actividade consiste en reparar,
manter, pintar, conservar e pór a punto aparellos e embarcacións de pesca de baixura,
(…) as cultivadoras de marisco en batea”. E no punto 4 do anexo, no sector vendas
inclúense “as vendedoras non regularizadas de produtos do mar, cuxa actividade
consiste na venda non formal de mariscos e peixes do día”. Estes traballos están,
segundo a Lei, caracterizados polo alto grao de irregularidade ou por ser realizados sen
remuneración ningunha ou calquera tipo de recoñecemento profesional. A lei apela ao
recoñecemento e promoción destas actividades, situándonos así ante un novo reto para
as administracións.

No caso específico das redeiras, mulleres do mar, a lei silencia a súa actividade ao non
ter un recoñecemento profesional, o que lles impide loitar contra unha das principais
dificultades que ameazan o futuro desta actividade de mulleres: o intrusismo
profesional. Falta, pois, un recoñecemento legal que garanta os seus dereitos laborais e
recoñeza a cualificación profesional para o seu desempeño. E tamén aquí, como
ocorrera coas mariscadoras anos atrás, as redeiras están a vivir un proceso de formación,
capacitación e organización promovido tamén pola figura dos Encontros de Mulleres
Profesionais dirixidos ás redeiras dos peiraos de Galicia, postos en marcha pola
Administración pesqueira galega e que xa contribuíron a crear once asociacións
profesionais nos peiraos galegos e a Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”,
que está a desenvolver un importante papel na defensa dos dereitos das traballadoras.

Todo este proceso de legalización profesional, recoñecemento legal e promoción da
muller a través do ordenamento xurídico e no sistema formativo trazado pola
Administración deu lugar a que as mulleres do mar de Galicia estean máis organizadas
que os homes, teñan unha maior capacidade de xestión e para emprender novas
actividades, ou achegar ideas e debatelas conxuntamente entre elas. Todo iso grazas á
organización e ao camiño percorrido. Isto vai ser un valor positivo para a nova filosofía
que establece o dereito comunitario e a normativa reguladora das axudas para a pesca.
Así, o novo Fondo Europeo da Pesca, que establece un novo eixe 4 para o
desenvolvemento das comunidades costeiras, fai tamén especial mención á participación
da muller para recibir as axudas. E nos primeiros anos da súa posta en marcha podemos
comprobar que son xustamente as mulleres as máis proclives a presentar proxectos de
diversificación que contribúan a mellorar as súas economías e a economía do litoral
galego. Temos exemplos nas percebeiras de Baiona e A Guarda, cos proxectos de
diversificación de novos produtos; as mariscadoras de Cambados, que crearon Guimatur
para a dinamización e difusión das actividades de marisqueo aos visitantes e turistas; as
mariscadoras de Lira, creadoras dunha cooperativa para comercializar o ourizo; as
mariscadoras de Carril; e tantas e tantas mulleres emprendedoras no mar.

Agora xa non esperan a ninguén, nin esperan por un produto que teñen que vender ou
transformar na fábrica. Agora son “visibles” para controlar todo o proceso da
actividade: planifican, capturan o produto, deciden canto se vende e teñen unha relación
especial co mar onde traballan: coñecen os seus dereitos de explotación, saben que,
aínda que o mar é de todos e é un dominio público, elas teñen uns dereitos de
explotación exclusiva que lles garanten unha permanencia e lles outorgan uns
privilexios para traballar nas praias, nas zonas intermareais ou no mar. Tratan o mar dun
xeito intelixente, o que lles permite ir un paso máis alá da actividade extractiva e
realizar actividades de cultivo do mar. E todo este cambio encontra o seu paralelo
reflexo na lexislación galega de pesca.
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