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Señor Presidente, autoridades e asistentes, boas tardes. 

Parabéns a todos os que hoxe reciben, coma nós, este galardón. 

O primeiro que quero dicir é GRAZAS no nome do persoal científico, técnico, 

administrativo e das tripulacións dos barcos do Centro Oceanográfico de Vigo ó 

longo da súa historia. GRAZAS con maiúsculas por recoñecer e valorar cen 

anos adicados ó mar, coa concesión desta Medalla Castelao que recibimos con 

moita ilusión polo seu significado.  

O Centro Oceanográfico de Vigo do Instituto Español de Oceanografía está 

vencellado a Galicia dende hai un século a través da investigación e ó 

asesoramento no relacionado co mar e cos nosos océanos, sempre con 

vocación de servizo á sociedade. Non se entende A Nosa Terra sen a presenza 

do mar na paisaxe, na gastronomía, na arte e no tecido produtivo. O mar é 

unha fonte indiscutible de riqueza para o País e un elemento fundamental da 

tradición galega.  

Castelao, neto de mariñeiros, viviu con intensidade os temas relacionados co 

mar e moitas das súas caricaturas teñen os problemas da pesca como tema 

principal. Nós, coma el, traballamos no estudo do medio mariño e esa é a nosa 

contribución á alma de Galicia.   

O Centro Oceanográfico de Vigo leva unha vida na procura de coñecemento ó 

servizo dos nosos recursos pesqueiros e marisqueiros, nas nosas costas e 

onde queira que nos leve a nosa flota. Adicamos os nosos esforzos neste eido 

ó estudo dos recursos para favorecer a súa explotación sustentable, á busca 

de novas posibilidades de pesca, ó asesoramento ás administracións e ó 

acompañamento ó sector. 

O noso Centro foi pioneiro na detección e investigación de microalgas nocivas, 

traballo que continuamos en estreita colaboración coa Administración Galega, 

para garantir a seguridade alimentaria dun produto tan representativo e 
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importante a nivel económico como é o mexillón de batea. Por iso este é un 

premio á nosa labor de vixiantes da saúde do medio mariño. 

No noso Instituto lideramos os programas de vixilancia e avaliación da 

contaminación mariña, cunha grande capacidade de resposta do noso persoal 

e dos nosos barcos nos accidentes acaecidos nas nosas costas, que por 

desgraza foron abondosos nestes cen anos. 

Investigadores do noso Centro foron precursores hai xa décadas, no cultivo do 

rodaballo. Hoxe en día, as nosas prioridades, neste campo, son a 

diversificación, a acuicultura sustentable e o Crecemento Azul. 

Somos un referente internacional na investigación mariña e na formación de 

persoal investigador e técnico, que desenvolve o seu labor no noso Centro e 

noutras Institucións nacionais e estranxeiras e que sitúan o Instituto Español de 

Oceanografía e  a Galicia no mundo. 

A concesión desta medalla é un pulo para nós, para continuar á vangarda do 

coñecemento e da ciencia en Galicia, para seguir comprometidos coas nosas 

obrigas , e cumprir moitos séculos mais ó servizo dos cidadáns, “con pouco 

ruído e moita calidade”, citando o Presidente da Xunta. 

Moitas grazas 

 


