
                  

 

Declaración do Pleno de Sada 
 
A flota artesanal de cerco de Galicia, representada pola Asociación de Armadores de 
Cerco de Galicia (ACERGA), está a atravesar por momentos de extraordinaria 
gravidade.  
 
Desde o luns da pasada semana as embarcacións permanecen amarradas como 
medida de protesta e ante a insostibilidade da súa actividade económica no que queda 
de ano.  
 
O que fai insostible a situación actual é a falta de cota das principais especies obxecto 
de captura, ás que se sumou recentemente o xurelo, unha carencia motivada polo 
inxusto reparto de cotas a varios niveis: a nivel internacional, no marco da UE, no 
Estado español e en Galicia.  
 
ACERGA xustificaba a decisión de amarrar de xeito indefinido a flota en base aos 
seguintes puntos: O inxusto reparto de cotas que fai que os buques da asociación (que 
representa ao 80% dos buques de cerco de Galicia) estean sen posibilidades de 
pesca, mentres que o resto da flota pode continuar faenando.  
 
O reiterado inmobilismo transmitido polas distintas Administracións ás demandas que 
desde hai varios meses a flota de cerco vén reiterando nas súas continuas 
concentracións ao longo da xeografía galega. Polo recorte sufrido nos TACs para as 
especies obxectivo, que levou a un peche prematuro das pesqueiras nas zonas VIIIc e 
Ixa, sen contrastar co sector a gran abundancia destas especies nas nosas augas.  A 
imposibilidade de asegurar a viabilidade económica dos buques e as súas tripulacións.  
 
A actividade pesqueira, e nomeadamente o sector do cerco, constituíu historicamente 
e constitúe unha sinal identitaria e un elemento fundamental da economía local de 
Sada. Son hoxe preto de 100 familias as que viven directamente da pesca, ás que hai 
que sumar todos os postos de traballo indirectos que dependen tamén deste sector.  
 
Polo tanto, son moitas familias de Sada as que se ven agora abocadas a ficar sen 
ingresos durante meses, nunha situación de verdadeira emerxencia que foi agravada 
pola actitude das administracións do Partido Popular, caracterizadas polo seu 
inmobilismo ante as reclamacións do sector e a súa constante falta de respecto e de 
diálogo.  
 
Unha situación, ademais, que repercutirá no conxunto da economía local, dada a 
relevancia do sector. Circunstancias de tal gravidade obrigan á administración 
municipal a tomar partido apoiando as reivindicacións que plantexa ACERGA e 
ofrecendo toda a colaboración que poida estar nas mans do Concello de Sada.  
 
Por estas razóns os Grupos Municipais de SM,PSOE E BNG manifestamos o noso 
apoio ao sector do cerco galego e ás embarcacións de Sada en particular porque 



nomeadamente lideran sempre mobilizacións,propostas para enriquecer ao sector e 
mesmo para protexelo Este apoio é unha declaración necesaria ante a dramática e 
inxusta situación pola que están a atravesar e polo maltrato recibido polas institucións 
xa citadas. 
 
É a nosa obriga coma como goberno dunha vila mariñeira e supón ademáis un orgullo. 
Ademáis,e para rematar,eclamamos das diversas administracións, e nomeadamente 
da Consellería do Mar da Xunta de Galicia, o apoio ás xustas reivindicacións que 
plantexa o sector do cerco a través de ACERGA, e nomeadamente reclamar a 
modificación do actual reparto de cotas que prima o criterio de capturas históricas por 
outro onde sexan preponderantes os criterios socioeconómicos.  
 
Trasladaremos esta declaración ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do 
Goberno e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos 
Deputados.  
 
Sada, 29 de outubro de 2015 




