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PRODUTOS CONXELADOS ARTESANAIS  DE GALICIA FRIGORÍFICOS MAR DA POBRA

A NOSA ACTIVIDADE
O noso proxecto baséase na transformación das capturas frescas procedentes da pesca local e 
artesanal galega en produtos ultraconxelados, dentro dun marco de desenvolvemento industrial 
sustentable e de economía circular real.

POR QUE FRIGORÍFICOS MAR DA POBRA?
Este innovador proxecto nace da inquietude do seu promotor, Pablo Fernández Piñeiro, profesional 
con máis de 15 anos de experiencia tanto en pesca de altura como na pesca artesanal galega, por 
poñer en valor a riqueza das augas de Galicia dunha maneira tan respectuosa para as persoas 
como para o medio ambiente, e ofrecer una alternativa inexistente a día de hoxe.

Esta nova publicada polo Faro de Vigo, pon de manifesto o resultado de aplicar solucións prácticas 
a problemas reais.

Nova publicada polo Faro de Vigo o 24/12/2017

ESTÁ NO NOSO “ADN” BUSCAR SOLUCIÓNS
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TRANSFORMACIÓN 
DAS CAPTURAS DA 
PESCA ARTESANAL 
GALEGA EN PRODUTOS 
ULTRACONXELADOS DE 
CALIDADE
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SUSTENTABILIDADE 
ENERXÉTICA E 
PRODUTIVA

Sabemos que a enerxía consumida 
para os procesos industriais é na 
súa meirande parte altamente 
contaminante como a que provén da 
combustión do carbón, coxeración, 
etc. Dando un paso máis cara á 
economía circular real, aplicada 
e demostrable, colocaremos na 
cuber ta da nosa planta unha 
instalación solar fotovoltaica que 
nos proporcionará enerxía limpa 
e renovable durante todo o ano.

VALORES E OBXECTIVOS

SUSTENTABILIDADE NO 
ENVASADO: USO DE  
ECO-ENVASES

Somos conscientes de que un 
dos grandes males que azoutan 
os nosos mares é a achega de 
plásticos ,  contaminando as 
augas, os seres que nelas habitan 
e que logo nós tamén consumimos.

Actualmente, as propostas sobre o 
envasado de produtos pesqueiros 
son puramente lineais: envasar, 
consumir produto e desbotar o 
envase como achega de residuos 
contaminantes.

A nosa proposta é o envasado dos 
nosos produtos con materiais 
LIBRES DE PLÁSTICO, empregando 
c o m o  s u s t i t u t o s  e n v a s e s 
C O M P O S TA B L E S ,  d e  o r i x e 
vexetal procedentes de bosques 
certificados. Os ditos envases 
están certif icados para que se 
descompoñan nun compost de 
calidade, para ser empregado como 
abono. Deste xeito, achegamos 
unha solución circular á hora 
do envasado dos produtos 
pesqueiros: envasar, consumir 
o produto e aportar o envase 
resultante como materia orgánica 
ó sustrato, dando continuidade ó 
ciclo vital.

SUSTENTABILIDADE 
DO PRODUTO 
COMERCIALIZADO

O noso maior valor será a riqueza 
da mater ia pr ima: produtos 
procedentes da pesca artesanal 
galega.  A sua tras formación 
realizarase de xeito artesanal, 
de maneira saudable para o 
consumo, respectuosa co medio 
e cunha pegada de carbono 
reducida á mínima expresión.

O eixo sobre o que osci la a 
nosa f ilosofía é precisamente a 
necesidade de transformar/
comercializar os produtos que 
nos proporciona a r iquez a 
da s  r ía s  ga l e ga s  e x t ra íd o s 
artesanalmente, dentro dun marco 
de desenvolvemento industrial 
sustentable, no que a economía 
circular sexa o punto de apoio do 
proxecto, sexa aplicada e poida 
ser demostrada durante tódolos 
procesos.

O CAL EQUIVALE A 3.340 
ÁRBORES PLANTADAS  
NUN ANO

EVITAREMOS 33,5 
TONELADAS ANUAIS 
DE CO2 EN EMISIÓNS 
ATMOSFÉRICAS

55.000 ENVASES ANUAIS 
DE PLÁSTICO QUE NON SE 
CHEGARÁN A USAR
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INNOVACIÓN

INNOVACIÓN NO USO 
DO EQUIPAMENTO

Temos moi presente que as novas construcións 
son unha fonte xeradora de residuos e 
contaminación, polo que o noso proxecto 
irá un paso máis aló á hora de promover o 
respecto ó medio ambiente, reutilizando 
contedores marítimos para utilizalos como  
cámaras frigoríficas.

INNOVACIÓN NAS RELACIÓNS DE 
COOPERACIÓN E COLABORACIÓN CON 
PRODUTORES LOCAIS E ORGANIZACIÓNS

O noso propósito é establecer as máximas 
alianzas comerciais/empresariais posibles 
con produtores, comerciantes e entidades 
locais para, desta maneira, ter un efecto 
multiplicador positivo na xeración de riqueza  
e benestar.

*CICLO DOS ENVASES COMPOSTABLES



UN PRODUTO 
PESQUEIRO 
CONXELADO, 
DE ORIXE GALEGA, 
SUSTENTABLE 
E SAUDABLE
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Queremos fuxir da idea que moitas veces se asocia cos produtos conxelados como moi 
industrializados e mesmo de pouca calidade. Nós cremos firmemente na necesidade de situar uns 
produtos de altísima calidade como son os procedentes da pesca artesanal galega no lugar 
que lles corresponde na súa natureza de conxelados, elaborados coidada e artesanalmente por 
persoal con anos de experiencia. Este lugar xa o ocupan a día de hoxe as conservas, que si teñen 
esa imaxe de produto artesanal.

AS NOSAS INSTALACIÓNS

VALORIZACIÓN A UNHA VISIÓN ARTESANAL DAS PROFESIÓNS E PRODUTOS 
RELACIONADOS COA CAPTURA, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN E COMERCIALIZACIÓN

• Taller e almacén
• Cámara de produto refrixerado
• Zona de elaboración climatizada
• Antecámara e peirao de carga
• Capacidade de almacenamento para 

produto conxelado de 115 palets  
europeos

• Zona de administración e sala de reunións
• Zona de descanso

CONTAMOS CUNHA SUPERFICIE DE 1.125 M2 NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE TÉ, 
RIANXO, QUE ESTARÁ DOTADA DE MODERNAS INSTALACIÓNS:

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA

• 190 módulos fotovoltaicos
• 85 KWp de potencia

IMPACTO POSITIVO NO TERRITORIO



CONXELAMOS O PRESENTE, CONSERVAMOS O FUTURO

 WWW.MARDAPOBRA.ES
         info@mardapobra.es
         Frigoríficos Mar da Pobra
         @mar_da_pobra


