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Leccións maxistrais 



Qué é a Responsabilidade 
Social Corporativa? 



Eu diríalle aos novos que entren nos cabidos e que 
vivan do seu traballo, a partir de aí que fagan as 
cousas polo ben de todos e para todos, para os que 
están e para os que están por vir. Que do que collan 
xa o teñen aí, pero do que deixen teñen que vivir os 
que veñan detrás. 

Juana de Muros 

 

 

RSC => Humanizar a xestión económica 



Que é unha confraría? 



O colectivo é como unha familia,  

tes que loitar para que estea unida.  

E máis aínda, dentro da directiva se hai algo que 

non che gustou o dis, 

pero ao saír de aí imos loitar todos para que isto 

vaia adiante… 

Lola de Camariñas 

 

 

Confraría como proxecto colectivo 



De que se nutre un proxecto 
colectivo? 



 

Un xubilado que ven axúdache coa rede, 

 gástaslle unha broma, rimos un pouco 

 e doulle un peixiño que ven mordido ou lastimado…  

Manolo de Laxe 

 

 

Reciprocidade nutrimento dun proxecto colectivo 



Como fomentamos a 
reciprocidade? 



Gratitude, Non gratitude e Ingratitude (proactividade)  

 Hai moi poucos que che digan, Santi fixeches un bo traballo. 
Houbo campañas moi boas, non necesitas nada, pero agradeces 
que che veña un e che diga, Santi mira que boa campaña houbo, 
traballastes ben. 

Santiago de Noia 

 

  Cando alguén que está á fronte toma unha decisión que 
beneficia ao 90% e fastidia a un 10%..., estase tomando en 
interese colectivo. O problema é que ese 10% che fai unha 
revolución nos compañeiros que é triste...  

  Que despois os bofetóns son para mi, certo! Pois lévoos,  pero 
non me parece. 

Lola de Camariñas 



Que facemos para avanzar? 
Que propón a RSC? 
En que se basea un modelo de 
xestión responsable? 
 



Favorecer as relacións e o diálogo 

Hai que dialogar, se cadra un día perdes ti un pouco pero outro  

día perde outro..E falar, falar, falar...   As dúas confrarías quedaron  

moi contentas pero se non houbese dous patróns con esa amizade  

non sería posible ese acordo (Esteiro)            

 Santiago de Noia 

Aquí, en Muros, eu tiña xente moi boa entre as  mariscadoras. 

Xente que confiou en min.  Eu falaba con todas unha por unha... 

    Juana de Muros 

Collín confianza con esa xente (Malpica) , preguntáballes 

como xestionaban a confraría. Tamén preguntaba como 

pescaban, se había algún pescador como facían, e grazas a 

iso aprendín algunhas cousas novas… e fixen moi bos amigos. 

José Torrado 

 Saber de la vida de los demás es lo que permitió a los primeros hombres 

 cooperar entre sí…  Lo que nos llevó hasta donde estamos  

          Yuval Noah Harari 

 

 



Que facemos coa xente nova? 



A xente nova a tirar do carro! 

 Aquí atopas agora dous barquiños novos  

 e dous rapaces novos,  

 pero mozos, un de 29 e outro de 30 

 outros mozos novos ningún máis xa. 

Manolo de Laxe 

  

   Un rapaz dicía que a el non o votabamos para ser 
presidente. Para ser presidente primeiro hai que ir 
de vogal e aprender, ir coñecendo, ir mirando o 
que os vellos din. 

  Manolo de Laxe 



Mirando cara a fora… 
 
Como defendemos os intereses 
do sector? 
  



Determinación e humildade 

Yo soy marinero, soy gallego de Porto do Son, 

 fui poco a la escuela, tengo que decirlo, y si en un 

 momento digo alguna palabra equivocada, 

 pido perdón antes de empezar. 

    José Torrado 

Vostedes veñan aquí, aínda que sexa manden un can! Veñan 

 aquí vexan o barco, que o barco quere baixar. É un barco 

 que mantén unha familia, señor!  Mire voulle dicir unha 

 cousa, o barco baixa dentro de 2 días baixo a 

responsabilidade da confraría de pescadores, vale? Vai 

 baixar que o imos baixar nos. E voulle dicir unha cousa  

máis, este barco non volve parar este ano, non teña a menor 

 dubida...  



Viñan co conto de sempre: 

-  Pero son 4 ameixas para unha empanada…  

- Aquí hai xente que está traballando para que isto funcione, 

de aquí non podedes levar nada. 

 E dicían, 

 -Pois leveina toda a vida.  

- Tamén eu de rapasiña o levaba,  pero agora iso acabou.  

E replicaban patatín,  patatán… 

 - Vou estar con teu pai, vou estar con túa nai. Porque eu fixen 
isto por vós, fixen aquilo…  

- E agradézollo  moitísimo, todo o que fixo por nós, pero non 
vai a levar o marisco da praia. Se vostede o quere deixar ben 
senón voullo ter que quitar eu. 

Juana de Muros 



Estratexia do “pouco a pouco” 

 A satisfacción que teño é a de quitar xunto aos 
compañeiros  a confraría da ditadura profunda na que 
estaba, reflotala e pouco a pouco chegar a ser un exemplo 
para toda Galicia. 

Santiago de Noia 

 E no medio disto tamén lle metín filosofía e fomos pouco 
a pouco deixando as cousas claras e buscando a paz para 
que a confraría tirase para adiante. 

Juana de Muros 

 A ilusión máis grande é ir indo pouco a pouco 

 o día a día. Pois mira! Eu non son de grandes ilusións… 

Lola de Camariñas 

 



Moitas gracias! 


