
CONVERSAS CUNHA MARISCADORA  

 

 

Chámase Olga  e dende Xaneiro deste ano 2018 dedícase a coller navalla e longueirón. 

Para iso ela non dubidou cando se lle presentou a ocasión de facer un curso de 3 semanas que lle 

permite ter un título “recolectora de recursos mariños específicos”. 

 

Xa no 2008 Olga obtivo o seu título de patrón de pesca. Animada pola súa parella que é 

percebeiro, Olga tivo que ir a Xixón porque aquí as listas dos cursos están colapsadas. 

 

Nesas tres semanas  aprendiu o manexo con botella, o tempo que se pode estar mergullado e o 

tempo da botella. Pero o máis importante é que a ela se lle da xenial é estar relaxada. 

 

Unha xornada de traballo  de tres horas,de 10:30  ás 13:30 consiste en: 

 

-Chegar ao lugar donde se recolecta  

 

-Baixar unha persoa para mirar se hai marisco, se se ven “ollos” cando está  saíndo o bivalvo ou 

se se ven covas, buratiños cóncavos cun buratiño no medio, semellantes aos  que vemos na praia 

de marea baixa,pero neste caso a 12metros de profundidade. 

 

-Olga baixa a mergullarse co seu traxe, co seu regulador (aparato que che permite respirar). 

 

-Durante esas tres horas de traballo, pode coller ata un tope de 20/25kgs, que vai collendo e 

levando en saquiños atados a súa cintura, ata a embarcación. 

 

Olga naceu en Dumbría, concello do interior da Costa da Morte, non tiña ningunha relación co 

mar, foi a raíz de coñecer a Félix, a súa parella, o que a animou constantemente, a que as 

mulleres poden facer o mesmo traballo que os homes, ter un traballo ben remunerado. A súa 

embarcación ten permex(=tarxeta), permiso de embarcación para que eles dous poideran vivir 

do mar, o noso mar, as nosas rías, ecosistemas cunha productividade moi alta, que temos que 

saber protexer e rentabilizar. 

Outros días en vez de baixar, permanece na embarcación, como xefa de equipo, é dicir, é a que 

se encarga de manexar as mangueiras (tubos por onde respiran os que baixan), axudar a subir o 

marisco, que outras embarcacións non se acerquen moito… 

 

Olga é unha das poucas mulleres recolectoras, percebeiras que hai no concello de Muxía… 

 

Dalgunha maneira é unha pioneira na recollida de navalla e de longueirón que está dando 

exemplo a outras mulleres  que lle teñen certo respeto ao mar. 

 

Durante os meses de  Maio, Xuño e Xullo …Olga dedícase a traballar no que lle encanta porque 

desconecta cando está mergullada, aprendeu a desconectar e a relaxarse facendo esas tres horas 

de traballo. 

 

Dende aquí, dende o departamento de Dinamización da Lingua Galega, dámoslle os nosos 

parabéns e estamos encantados/as de que haxa mozas  decididas, como Olga.  

 

 

 
 


