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Plan de igualdade en FEIRACO

Dentro de Feiraco xa hai uns anos que temos un 
Plan de Igualdade orientado cara ás traballadoras e 
aos traballadores o mesmo que cara aos socios; en 
ámbolos dous sectores se avanzou, pero máis re-
centemente se promoveron accións con esa orien-
tación: conciliación de vida persoal, familiar e la-
boral; igualdade de trato e oportunidades laborais; 
formación en plano de igualdade; etc. Niso vemos 
unha oportunidade e unha complementariedade ne-
cesaria e harmónica.

Témola honra de que Feiraco foi a primeira empre-
sa láctea de España que, xunto con outras 38 em-
presas, recibiu o 24 de maio de 2011 no Ministerio 
de Sanidade, Política Social e Igualdade, o distinti-
vo de “IGUALDADE NA EMPRESA”.

O caso é que un bo número de mulleres convoca-
das, con vinculación directa e inmediata coas ex-
plotacións, responderon positivamente cara a súa 
implicación directa nos órganos de xestión e outras 
actividades de carácter social que puideran orientar-
se dentro da Fundación Feiraco, e nestes tempos 

José S. Montes Pérez

INTEGRACIÓN de MULLERES nas 
COOPERATIVAS

Poderiase dicir que a integración das mulleres na vida pública e na vida social é un feito, froito 
dunha conquista de anos. O tempo non pasou en balde e a realidade social cambiou moito, 
non sei se xa se conseguiu igualdade ou non, pero os movementos feministas din que aínda 
falta moito.
O que si é certo é que hai profesións, ocupacións e actividades moi marcadas polo rol xéne-
ro, é dicir, masculinizadas ou feminizadas.
Lémbrome que hai uns anos que dentro do Consello Reitor nos propuxemos ir adiantando 
cara á igualdade, pero o certo é que, moitas veces, a propia muller é a que rexeita o ofrece-
mento, aínda que esta reacción tamén pode estar influída pola falta de hábito ou porque a 
historia e costumes están a pesar demasiado.
O caso é que as cooperativas –incluso a nivel nacional– se propoñen camiñar cara a unha 
maior igualdade de participación e xestión.
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e defender a integración e a coor-
dinación das mulleres asociadas 
en cooperativas, de forma que se 
impulse o liderado político, econó-
mico e sociocultural das mulleres 
que viven no medio rural.

Todo isto como froito dun pro-
ceso que se orixinou a partir do 
“Tratado de Amsterdam” o 1º de 
maio de 1999, que se propuxo 
como principio fundamental da 
UE: eliminar as desigualdades 
e favorecer a igualdade. Pos-
teriormente tamén o recolleu a 
LOI, Lei orgánica 3/2007 de 22 
de marzo que obriga a: “adoitar 
medidas dirixidas a evitar calque-
ra tipo de discriminación laboral 
entre mulleres e homes”.

Conclusións

En Feiraco temos moito interese 
que as mulleres, que son unha 
forza real no desenvolvemento 
cooperativo, formen parte dos 
Consellos cunha representación 
máis igualitaria, non forzada. Te-
ñen todo o dereito por capacida-
de, sensibilidade e representa-
ción: en Feiraco un 70% aproxi-
madamente son titulares de ex-
plotacións e un 23,5% participan 
nos Consellos.

Por parte das mulleres a res-
posta está sendo moi interesan-
te e comprometida, xa que elas 
mesmas manifestaron unhas 
prioridades que a Cooperativa 
valora, entre outras está a de for-
marse para ter unha maior par-
ticipación na toma de decisións 
dentro da Cooperativa polo que 
estamos organizando algunha 
xornada de sensibilización, que 
se convertirá nunha boa oportu-
nidade para unha integración real 
das socias máis comprometidas.

ron a mulleres e homes nunha 
determinada sociedade ou nun 
momento histórico concreto.

Nada disto é doado pero pode-
mos contar con algunhas axudas 
públicas e o apoio de recursos 
europeos para avanzar por un ca-
miño de maior igualdade.

Asociación de mulleres pola 
igualdade

Dentro de Cooperativas Agroa-
limentarias de España, organiza-
ción da que Feiraco forma parte 
a través de Agaca, creouse o 25 
de marzo deste ano a Asocia-
ción de Mujeres de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
(AMCAE) para organizar, articular 

de crise tratar de dar pasos cara a 
posta en marcha de accións em-
prendedoras na zona rural.

Despois da reunión do 6 de se-
tembro en Ponte Maceira, da 
que se deu conta na pasada 
revista  (Nº 105), tivemos unha 
excursión con visitas ás coope-
rativas Horsal e Martín Códax 
no Salnés, e a CLESA en Cal-
das de Reis, que rematou cunha 
reflexión sobre as posibilidades 
que ofrecen as cooperativas 
como vehículo integrador e de 
participación, tratando de supe-
rar aqueles estereotipos a partir 
de ideas preconcibidas ou roles 
de xénero que xurdiron de tare-
fas e funcións que se lle asigna-
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HOMENAXE PÓSTUMA ao NOSO 
PRESIDENTE FUNDADOR

no contexto histórico. Agora, para esta Revista pre-
senta una sinxela crónica “Gaudeamos”:

Vivimos e sentimos como agarimoso e solemne 
este acto de presentación do libro JESÚS GARCÍA 
CALVO. FEIRACO, un modelo cooperativo para 
o desenvolvemento rural galego, que se conver-
teu nunha nova homenaxe póstuma ó presidente-
fundador da fértil Cooperativa barcalesa. O marco 
elixido prestábase: o paraninfo da Facultade de 
Xeografía e Historia –tamén noutrora de Filosofía, 
Letras e Dereito– da Universidade de Santiago de 
Compostela.

Cheguei alí na compaña do escultor de Logrosa, 
Andrés Barbazán Ferreiro, quen por vez primeira 
coñecía este recinto académico, tan cargado amais 
de valores artísticos. Volvín á que fora a miña Fa-
cultade. Unha ampla representación de Logrosa, 
Negreira e da Terra de Barcala na USC. O salón 
cheo. Neste edificio, nestas aulas,  tamén estudara 
D. Xesús a súa licenciatura xurídica.

18:30 h. da tarde. Principiaba o evento coa ac-
tuación do guitarrista Xosé Guzmán Ons. E xa me 
tocou participar no adro das intervencións, como 
prologuista deste volume, que é unha edición pre-
parada –con moita dedicación– por José S. Montes 
Pérez, actual presidente de FEIRACO.

Despois do saúdo á familia García López, ás auto-
ridades políticas e académicas, ás persoas vincula-
das á Cooperativa FEIRACO –socios e directivos–, 
colaboradores do libro e ó público presente, iniciei 
a miña disertación. Nela debullei o esencial do li-
miar, que intitulei “Na memoria de Xesús García 
Calvo, patriarca de FEIRACO”. Lin algún parágrafo 
inicial, leit motiv e xustificación desa escrita. Pero 
a cerna da exposición centrouse nunha breve glo-
sa da estrutura do libro e da súa valía, no labor e 
idoneidade do seu responsable e coordinador, nun-
has reflexións sobre o seu posible carácter de obra 
haxiográfica e na súa vinculación á parroquia de Lo-
grosa, ó Concello de Negreira e á comarca de Bar-
cala. Aínda recoñecendo a pouca ou moita utilidade 
dos prólogos, convidei ós asistentes a ler e valorar 
estas verbas preliminares. E salientei, por varios 
motivos, o interese das case catrocentas páxinas 
que acugulan o pensamento deste noso intelectual 
orgánico nos eidos do cooperativismo agrario gale-
go. Á beira, inclúense  outras pertinentes achegas 
textuais e gráficas. En suma: un típico libro de ho-

Dicir homenaxe póstuma puidera parecer contradito-
rio xa que as homenaxes hai que facelas en vida e os 
recoñecementos non deberan ser para os herdeiros.

En Feiraco, temos a satisfacción de que a D. Je-
sús García Calvo xa se lle fixeron diferentes home-
naxes cando estaba entre nós, nos que puidemos 
ser testemuñas da súa emoción e agradecemento, 
transmitido nos seus discusos e escritos.

Por iso a presentación dun Libro –o día 4 de outu-
bro– dedicado á súa personalidade e á súa obra, 
pretende, máis ben, ser un testemuño histórico e 
deixar constancia dun traballo dun home “bo e xe-
neroso” que deixou unha pegada inesquecible para 
todos os que compartimos parte da súa vida e para 
as futuras xeracións que han convivir en medio da 
súa obra.

Como D. Jesús sentía unha compracencia especial 
na súa relación coa Universidade de Santiago, pa-
receunos que debería ser na propia Universidade 
o lugar máis axeitado para presentar un libro que 
recollese unha parte importante dos seus escritos 
e relatorios, con diferentes motivacións como a ac-
tualidade cooperativa, política, económica e social 
de cada momento.

O Reitor abriunos as portas de par en par e puxo 
á nosa disposición as instalacións da Universida-
de. Pareceunos que o Paraninfo era o lugar máis 
solemne e alí se organizou o acto, convidando ás 
autoridades máis significativas da nosa sociedade 
nos ámbitos político, académico, económico, etc. 

Presidiu o acto o Presidente da Xunta, acompañado 
da Conselleira de Medio Rural, outros membros do 
goberno autonómico, exconselleiros, alcaldes, sin-
dicatos,…; ademáis do Reitor da Universidade e o 
seu equipo de goberno, catedráticos, profesores, e 
representantes de entidades financeiras, reitores e 
exreitores de Feiraco, equipo directivo da Coope-
rativa, unha representación de socios gandeiros e 
traballadores, así como familiares e amigos. Todos 
ateigaron o moi nobre local.

DISCURSOS

Prologuista do libro

Intervén en primeiro lugar o prologuista do libro, 
Amancio Liñares, quen, despois de saudar aos 
membros da mesa e aos presentes –como logo fa-
rían os demais intervintes–, pasou a situar o libro 

COOPERATIVISMO  5
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menaxe que se lle debía a Xesús 
García Calvo (1921-2011), ben 
merecente del. A súa foi unha 
vida de 89 anos e, como ten dito 
Abraham Lincoln: “Ó final o que 
importa non son os anos de vida, 
senón a vida dos anos”. 

“O pensamento non debe tomar 
asento”, cántanos L. E. Aute. 
Estou ben certo que D. Xesús 
partillaba esta idea: nin o pensa-
mento nin a praxe deben tomar 
asento. De aí o convite a ler e 
dialogar no conxunto dos terri-
torios deste libro e a proposta 
que reivindicaba de seguido: o 
nacemento do CEAI Xesús Gar-
cía Calvo. Quixen deixar cons-
tancia neste ocasión tan requin-
tada dunha idea expresada a D. 
Xesús, verbalmente e nun escrito 
/ proxecto que lle entregara en 
novembro de 2001: a creación, 
no seo da Fundación Feiraco, do 
Centro de Estudos Agrarios e 
Industriais (CEAI) Xesús García 
Calvo. Para que o su nome que-
de ancorado ó dunha realidade 
de agroindustria cooperativa, de 
economía social, pero tamén a 
unha factoría intelectual presti-
xiosa. E xustifiqueino subliñando 
que a dimensión da persoa ho-
menaxeada non pode ficar redu-
cida á edición dun libro, por moita 
calidade que este posúa, nin a un 
acto tan cálido e importante, inda 
que conte coa presenza de tan-
tas xentes e, nomeadamente, do 
presidente da Xunta de Galicia, 
da conselleira do Medio Rural e 
do Mar, do reitor e do presiden-
te do Consello Social da USC. 
Aí deixamos a idea, que quizais 
poida tomar corpo no futuro, fa-
lando diso máis de vagar noutra 
xeira, noutros foros; sobre todo 
cando melloren as circunstancias 
socioeconómicas do noso país. 
Para arroupar esta hipotética 
iniciativa, botei man da cita dos 
versos dun vello madrigal caste-
lán (“si no vio lo que soñó, soñó 
lo que ver quisiera”) e da animo-
sa expresión inglesa “If you can 
dream it, you can do it” (“Se po-
des soñalo, podes facelo”).

Na conclusión, matinando nas 

vodas de ouro de FEIRACO –que 
xa están máis preto (ano 2019)– 
outra cita literaria, do meu amigo 
e mestre en Historia Contem-
poránea e Agraria, o exreitor da 
USC e catedrático Ramón Vi-
llares –arestora presidente do 
Consello da Cultura Galega–, 
que fora o prologuista do libro 
FEIRACO e o Val de Barcala. Un 
camiño de progreso (1995):

Do que acontecerá no inmediato 
porvir non temos certeza, pero si 
algunhas previsións. E no que atinxe 
ó caso de FEIRACO, algunhas res-
postas que permitan afrontar estas 
previsións tamén se incorporan a 
este libro. Cabe imaxinar as “vodas 
de ouro” de FEIRACO como cabe-
zaleira dun sólido grupo lácteo gale-
go, vizoso e forte, capaz de resistir 
nunha economía aberta e progresi-
vamente interrelacionada. Espero 
que todos o poidamos ver.

Para esa conmemoración de se-
guro que ha estar presente, outra 
vez, o ronsel e o alento do maxis-
terio de Xesús García Calvo.

Despois desta intervención se-
guiron outras prosas gabancio-
sas, outros discursos coidados, 
na liña de homenaxe, de afecto, 
de emotividade cara a persoa 
e o legado de D. Xesús. Nesta 
mesma revista hai cumpridas re-
ferencias deles. Foron acompa-
ñados tamén de fermosas melo-
días do Grupo Minueto, coroadas 
no remate polo Himno Galego.

Este 4 de outubro seica se cele-
bra o Día Mundial do Sorriso, o 
World Smile Day, para poñer de 
manifesto a importancia de ver 
o lado bo das cousas e da vida. 
Temos dereito ó sorriso, nestes 
tempos tan axitados que vivimos, 
rodeados de tantos recortes, 
dunha crise cualificada de sisté-
mica, de tantas desesperanzas e 
preguntas abertas de cara ó fu-
turo. Para os cristiáns –e Xesús 
García Calvo participou desta 
fe– tamén é a data de lembranza 
dun santo singular –San Francis-
co–, comprometido, humanista e 
ecoloxista, o poverello de Asís. 
A presentación na Composte-
la universitaria deste volume de 
loanza  a D. Xesús, deste JESÚS 

GARCÍA CALVO. FEIRACO, un 
modelo cooperativo para o des-
envolvemento rural galego, ca-
drou, xa que logo, nun día con es-
tes significados tan ben acaídos. 
Gaudeamus igitur. Gaudeamus 
FEIRACO.

X. Amancio Liñares Giraut

Director do Idega

Segue o director do IDEGA, re-
presentando, dalgún xeito, ao 
profesorado da Universidade e, 
máis en concreto, aos investiga-
dores do Instituto, dixo:

Quero empezar esta breve inter-
vención manifestando o profun-
do agradecemento de todos e 
cada un dos membros que for-
man a extensa familia que é a dia 
de hoxe o Instituto de Estudos 
e Desenvolvemento de Galicia 
(IDEGA), pola invitación a partici-
par neste fermoso proxecto que 
hoxe se presenta. A nosa apor-
tación, por suposto é secunda-
ria, un pequeno graíño de area, 
pero serve para amosar a nosa 
gratitude ao labor de Don Jesús 
e a Fundación Feiraco o longo de 
todos estes anos de estreita co-
laboración.

O IDEGA ten presumido e se-
guro que o seguira facendo de 
contar con don Jesús (e nos úl-
timos anos co seu fillo e outros 
membros da Fundación e a Coo-
perativa) como parte activa da 
“familia” do instituto. Aínda hoxe 
pola mañá dous compañeiros da 
actual xunta de goberno do ins-
tituto, Alberto Meixide e Xoán 
Carmona, que hai anos partici-
paron no inicio de esta complexa 
aventura que é o IDEGA, recor-
dábanme en presenza do Reitor 
as intensas reunións da Xunta 
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de Goberno onde don Jesús 
mostraba o seu interese pola 
actividade desenvolvida e trata-
ba sempre de abrir e incentivar 
novas liñas de investigación (o 
que hoxe chaman “xanelas” de 
oportunidade). En moitos casos 
expuña problemas aos que se 
enfrontaba diariamente dende a 
súa responsabilidade de xestión 
e noutros casos facía “simples” 
preguntas avivado pola curiosi-
dade do científico e humanista 
que era. De ambas experien-
cias poden dar boa conta outros 
membros destacados do IDEGA 
máis próximos ao estudo do ru-
ral galego como os profesores 
Carlos Ferrás, Manolo Xordán, 
Lourenzo Fernández Prieto, ou 
Edelmiro López Iglesias, os cales 
tiveron o pracer e a oportunida-
de de ter longas conversas con 
don Jesús. Sen dúbida como 
se reflicte ao longo da obra que 
hoxe se presenta, don Jesús era 
un excelente economista que 
ademáis de ser autodidacta tiña 
o mérito de poñer en apuros aca-
démicos os meus compañeiros, 
o cal por propia experiencia non 
é nada doado.

De feito, todos eles coinciden 
en describir a don Jesús, den-
de o punto de vista intelectual, 
como unha persoa adiantada ó 
seu tempo, que continuamente 
no seu pensamento e nos seus 
escritos, reflexionaba sobre pro-
blemas que naquel momento só 
algúns eran capaces de albiscar, 
e que por suposto non tiñan a 
transcendencia que hoxe teñen 
acadado. Neste sentido o libro 
que hoxe se presenta non é un 
recordatorio histórico de escri-
tos e traballos relevantes no seu 
tempo, senón que se trata de 
reflexións agudas que na maior 
parte dos casos seguen estando 
de máxima actualidade, pois por 
desgraza moitos dos problemas 
do desenvolvemento do rural 
galego non teñen acadado inda 
hoxe unha solución favorable.

Polo tanto estamos ante unha 
obra actual, e que sen ter como 
obxectivo principal ser un libro de 

texto sobre o desenvolvemento 
do rural, creo que ten elementos 
suficientes para o traballo e a re-
flexión de todos os que queren 
analizar a realidade socioeconó-
mica do rural galego (neste sen-
tido aproveito a ocasión para que 
os responsables desta marabillo-
sa edición pensen nunha versión 
como din os anglosaxóns de tapa 
branda ou de bolsillo, máis mane-
xable, nun formato que permita 
traballar, escribir e marcar sen 
ter sentimento de culpabilidade 
de estar cometendo unha gran 
desfeita).

Profesionalmente destacaría o 
compromiso de don Jesús e a 
Fundación Feiraco co desenvol-
vemento de Galicia e por ende 
coa investigación e a docencia 
universitaria. Un compromiso 
sen condicións do que son tes-
temuña dende hai moitos anos. 
Feiraco e don Jesús nunca lle fa-
llaron ó IDEGA, nin nos tempos 
bos nin nos tempos menos bos, 
apostando pola investigación en 
ciencias sociais dende o inicio 
da nosa longa relación, algo que 
para moitos é difícil, aínda hoxe, 
de entender ao identificar a in-
vestigación coas batas brancas e 
os laboratorios. 

Persoalmente e como membro 
da USC debo agradecer ese 
compromiso. Sinto que sempre 
estaremos en débeda con don 
Jesús por iniciar un camiño que 
eu pensaba que moitos máis se-
guirían con agrado, pero que a dia 
de hoxe, salvo contadas excep-
cións, non ten acadado o “éxito” 
esperado, o que pon aínda máis 
en valor a valentía e aposta de-
cidida de don Jesús polo des-
envolvemento do rural Galego. 
Sen dúbida, o IDEGA non sería 
sen o compromiso de don Jesús 
e a Fundación Feiraco o centro 
de investigación que hoxe lidera 
a análise económica e social na 
nosa comunidade. 

Galicia necesita, hoxe máis que 
nunca, que moitos imiten e segan 
o exemplo de compromiso de 
don Jesús e a Fundación Feiraco. 

Espero que esta obra permita por 
en valor e dar a coñecer o legado 
de don Jesús e sirva de reflexión 
para acadar solucións ós nosos 
problemas como sociedade. 

Por último, agradecer a don 
José Montes e a todo o equipo 
o traballo realizado. Creo que to-
dos os participantes poden es-
tar orgullosos do produto final. 
Moitas grazas.

Melchor Fernández Fernández 

Director xeral

No acto tamén participou o Di-
rector Xeral que fixo unha reseña 
histórica de D. Jesús:

Cuando en la primavera de 2011 
don Jesús nos dijo adiós, se iba 
una vida que trascendía a la suya 
propia, porque dejaba una triple 
herencia, la de su familia, la de 
la cooperativa que construyó y 
gobernó durante cuarenta años, 
y la de un intelectual que enten-
dió con pasión el tiempo que le 
tocó vivir.

Queda en un segundo plano, por-
que él lo quiso así, su actividad 
profesional como registrador de 
la propiedad en diversos pueblos 
y ciudades españolas, este fue 
su medio de vida, el resto lo en-
tregó en cuerpo y alma a Feiraco.

Lo conocí a finales de 2004 tres 
meses antes de incorporarme, ya 
estaba enfermo, la cooperativa 
atravesaba una importante crisis 
y el consejo había decidido un 
relevo en la gestión, nos entre-
vistamos en el Hostal de los Re-
yes Católicos y enseguida pude 
apreciar que conservaba una 
lucidez extraordinaria, tanto en 
el diagnóstico de los problemas 
como en la profundidad del análi-
sis, entendía la cooperativa como 
un modelo de desarrollo econó-
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mico y social,  comprometida con 
su entorno, con las familias y las 
personas, con sus paisanos de la 
comarca de la Barcala. 

Era un apasionado de la econo-
mía social, un intelectual agrarista 
que dotó  de enorme rigor y auto-
ridad su pensamiento y su acción 
como lo demuestra su trayecto-
ria, hablar con él era recibir una 
lección continuada; sin embargo 
era consciente entonces,  que el 
cooperativismo estaba sufriendo 
un problema de identidad, supe-
rada la época de la subsistencia.

El entusiasmo fundacional de Fei-
raco, que dio paso al crecimiento 
en número de socios, desde los 
400 fundadores a varios miles en 
las décadas siguientes, supuso 
la puesta en marcha de activida-
des diversas, desde el pienso a 
la elaboración de leche, abonos, 
economatos, taller, gasóleos, co-
generación y otros servicios em-
presariales, que supusieron millo-
narias inversiones financiadas con 
créditos, sin fortalecer el capital. 
Esto ocasionó que Feiraco tuviera 
una deficiente estructura financie-
ra; mientras  multiplicaba sus ser-
vicios y la comarca se beneficiaba 
del auge de la actividad económi-
ca y de los programas de forma-
ción y saneamiento ganadero, la 
cooperativa elevaba su endeuda-
miento a corto plazo, con impor-
tantes tensiones de tesorería.  

La entrada en la comunidad eco-
nómica europea había significado 
para el sector lácteo un sacrificio 
inesperado, don Jesús se opuso 
frontalmente a las posiciones de 
los negociadores españoles, en-

tendía que en las compensacio-
nes agrarias la contingentación 
de la cuota convertía a España en 
un país claramente deficitario y 
Galicia veía cercenada su posibili-
dad de ser una gran región láctea 
europea, esta situación ha tenido 
para los ganaderos gallegos un 
gran coste, obligó a endeudarse 
a los más eficientes que buscaron 
incrementar su producción. 

El mercado de cuotas y precios 
no estructurados, unido a los pro-
gramas de estimulo al abandono 
de la producción, trajeron consigo 
durante las dos últimas décadas  
una larga agonía para el sector, no 
solo dejó en el camino decenas 
de miles de ganaderías familiares, 
sino el horizonte de desarrollo del 
campo gallego que la cooperativa 
había hecho posible, desapareció 
para las jóvenes generaciones. 

También debo decir, que la segun-
da generación, la que se puso al 
frente de sus explotaciones con la 
cooperativa ya en marcha, desco-
nocedores del enorme esfuerzo 
de sus padres y abuelos para pa-
sar de un mundo pre- económico 
de autosuficiencia y carencias, a 
una sociedad moderna y con re-
cursos, no guardaron la misma 
lealtad a la que obliga el coopera-
tivismo, la entrada en nuestro en-
torno de empresas muy agresivas 
en precio ayudó a deteriorar la 
posición de la cooperativa hacién-
dola muy vulnerable. 

Sobre todo esto, don Jesús escri-
bió largamente con enorme sen-
tido crítico y profundidad técnica 
durante años, muchos de esos 
artículos se recogen en este libro 

que hoy presentamos y con el 
que rendimos tributo a su capaci-
dad intelectual y visión de los pro-
blemas agrarios, además de su 
singularidad, una mirada única y 
continuada en un páramo intelec-
tual, pues la pasión de don Jesús 
por el fundamento y la práctica 
de la economía social fue durante 
años una isla en el sector lácteo.  

La crisis de la cooperativa cuando 
me incorporo en 2005, tenía otro 
componente, los cambios que los 
mercados estaban propiciando 
en orden a la concentración de la 
distribución y a la calidad y traza-
bilidad de la leche, obligaban a un 
cambio estratégico, necesitába-
mos profesionalizar al máximo las 
explotaciones y que se dotasen 
de la dimensión suficiente para 
que fuesen rentables, optimizar 
las secciones de la cooperativa y 
ajustar la productividad y compe-
titividad de los distintos negocios. 
Elaboramos un plan de viabilidad, 
la confianza de la banca y de la 
Xunta de Galicia a través del Iga-
pe, fue imprescindible para abor-
dar una nueva etapa.

Emprendimos así, bajo la tutela, el 
impulso y la colaboración de Gar-
cía Calvo y el consejo rector, un 
gran programa de transformación, 
con una estrategia bien definida 
y el compromiso de la dirección, 
los técnicos  y los trabajadores de 
implantarla, “explotaciones Fei-
raco siglo XXI”  para adecuarlas 
a la condicionalidad “innovación 
mediante la mejora de la alimen-
tación animal” “formación para 
socios y trabajadores”, la coope-
rativa inició un proceso de moder-
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nización en todas sus estructuras 
y en su modelo de negocio, con 
un resultado esperanzador, reduc-
ción de la deuda financiera, renta-
bilidad de las distintas secciones, 
producción de la leche Unicla, sin 
duda la mejor leche del mundo, 
reconocida con el primer premio 
a la innovación cooperativa euro-
pea, primeras granjas certificadas 
con la ISO 22.000 en Europa, y un 
gran avance en responsabilidad 
social, con el distintivo de igual-
dad en la empresa, y la certifica-
ción EFR de empresa familiarmen-
te responsable.

Don Jesús no pudo ver todo el 
fruto de la tarea modernizadora 
y el consenso que impulsó; en 
2008 su estado de salud le im-
pidió presentarse a la reelección, 
ya entonces había abandonado 
el consejo rector el que fue su 
mano derecha, el vicepresiden-
te Jesús Capeáns, su alter ego, 
su confidente durante décadas, 
Capeáns vio a don Jesús garan-
tizar con su patrimonio personal 
para salvar alguna situación muy 
difícil; un ganadero, José Anto-
nio Casais presidiría entonces 
por primera vez la cooperativa, y 
posteriormente la preside José 
Montes, un histórico colaborador 
de don Jesús, son testimonio de 
la fortaleza, cohesión y pulsión 
democrática de la cooperativa,  
la continuidad está garantizada.

Cualquiera que pasee hoy por el 
interior de Galicia no encontrará 
aquella comarca que estaba en-
tre las más deprimidas de Espa-
ña, contaba que al incorporarse 
al registro de la propiedad de 
Negreira, comprobó que  apenas 
se producían  operaciones hipo-
tecarias, no había movilidad en 
la propiedad, ni acceso al crédi-
to bancario; sí economía de au-
toconsumo, falta de infraestruc-
turas, escasa alfabetización. La 
concentración parcelaria que se 
inició en España precisamente 
en esa comarca, en la que don 
Jesús participó de manera muy 
activa, y la acción de las prime-
ras cooperativas ligadas a Cári-
tas, constituyeron el germen de 

la fundación de Feiraco. Ahora, 
encontrará grajas ordenadas y 
eficientes, tecnificadas y con 
producciones de gran calidad, 
infraestructuras viarias y tecnoló-
gicas que salpican el paisaje, es 
verdad que el paseante verá al-
deas abandonadas y pueblos que 
luchan por sobrevivir, es el signo 
de los tiempos, la población agra-
ria disminuye con el desarrollo 
económico de las naciones.

Sin embargo, hay futuro, muchas 
de nuestras granjas son tan efi-
cientes como las mejores, cuen-
tan con la dimensión adecuada, 
una excelente calidad de la pro-
ducción láctea y con rentabilidad, 
preparadas para competir en un 
sector que está plenamente glo-
balizado. Nos espera un futuro 
sin cuotas lácteas en 2015, un 
escenario europeo en el que la 
política agraria común estable-
ce un cambio en el modelo de 
primas a la explotación, en un 
mercado en el que la deman-
da mundial crecerá de manera 
constante en los próximos años; 
si innovamos, si somos eficien-
tes, si mantenemos la calidad, 
podremos afrontar el futuro con 
mucha esperanza. Y el éxito de 
la economía social en el sector 
está garantizado, muchas de las 
grandes compañías lácteas mun-
diales son cooperativas.  

Termino, conocer y trabajar con 
Jesús García Calvo ha sido un 
honor y un estímulo para mi, pre-
sidió y dirigió la cooperativa con 
independencia y firmeza, contan-
do con el afecto y el respeto de 
los socios, superó con decisión 
las crisis cíclicas de la cooperati-
va, muy poco diferentes a las del 
sector lácteo, sólo compatibilizó 
Feiraco con dos instituciones, su 
familia, y el Consejo Social de 
la Universidad de Santiago, que 
presidió a propuesta del enton-
ces rector Darío Villanueva. Su 
relación con la universidad fue 
intensa, patrocinando el Instituto 
Universitario de Estudios e Des-
envolvemento de Galicia, IDEGA, 
a cuyo director hemos escucha-
do anteriormente. Se sentía es-

pecialmente orgulloso de la Me-
dalla de Oro de la Universidad y 
de su nombramiento como Hijo 
Predilecto de Negreira. Dirigió 39 
años Feiraco sin  percibir honora-
rio alguno; su satisfacción fue ver 
cómo mejoraban las explotacio-
nes ganaderas, las condiciones de 
vida, las carreteras, la educación, 
los servicios, en la tierra que le ha 
visto nacer y morir y que siempre 
fue su horizonte personal y vital. 
Muy culto, de extraordinaria pre-
cisión jurídica, magnífico conver-
sador, independiente y dotado de 
una gran capacidad de liderazgo, 
tuvo la fortuna de disfrutar en vida 
del reconocimiento de sus paisa-
nos y de la cooperativa que fundó, 
reconocimiento que tiene en mi 
a su más firme valedor. Muchas 
gracias.

José Luis Antuña Álvarez

Familia

Unha filla de D. Jesús, tivo unhas 
emocionadas palabras de agrade-
cemento dentro dun acto de me-
recido recoñecemento:

En nombre de mi madre, mis her-
manos y sobrinos y de toda nues-
tra familia, quiero simplemente 
daros las gracias por este libro y 
por los homenajes con que nues-
tro padre fue reconocido en vida, 
sobre todo por sus tres grandes 
pasiones: por su pueblo natal, 
Negreira; por la Universidad de 
Santiago de Compostela; y por 
la Cooperativa Feiraco.

Como la mayoría de las fami-
lias, estamos muy orgullosos de 
nuestro padre.

Feiraco fue su mayor fuente de 
preocupación y desvelos, pero 
también de alegrías. Siempre le 
recordamos leyendo y anotando, 
consultando libros en su despa-
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cho y escribiendo largos artícu-
los, jamás lo vimos vanagloriarse 
por sus conocimientos y su cul-
tura, pero cuando tomaba la pala-
bra, el rigor, la autoridad intelec-
tual y la potencia de su discurso 
aparecía impecable.

Su nivel de exigencia era alto, 
pensaba que el futuro estaba en 
el conocimiento, pero en sus re-
laciones respetaba absolutamen-
te la sencillez de sus amigos.

Quizá su mayor orgullo era el sa-
ber, se sentía obligado a devol-
ver a la Universidad lo que ésta 
le había entregado, el acceso al 
conocimiento superior, por eso 
su vuelta a la Universidad como 
presidente del Consello Social, 
al que se dedicó con empeño y 
orgullo, lo consideró tanto una 
obligación como un honor.

Y en la Cooperativa pudo volcar 
su idea de un mundo justo y soli-
dario, en el que las comunidades 
rurales pudieran desarrollar su po-
tencial y alcanzar una vida digna.

Durante su vida gozó de nume-
rosos amigos, de toda condición 
social, muchos de ellos están hoy 
aquí, gracias en nombre de la fa-
milia Gracía-López a todos los 
que le apoyaron en sus proyectos 
o lo estimularon en sus iniciativas.

Gracias especialmente a José 
Montes, presidente de Feiraco, 
por promover y editar este libro, 
su cercanía con nuestro padre le 
ha permitido plasmar lo más rele-
vante de su pensamiento; nues-
tra mayor gratitud también a to-
dos los que han colaborado con 
sus escritos para que el libro sea 
una realidad.

Presidente, rector, alcaldes, ami-
gos, nuestro padre les tenía en 
gran estima. Muchas gracias a 
todos por asistir a este acto.

Charo García López

Presidente de Feiraco

Quero, ante todo, saúdar cun 
profundo recoñecemento e agra-
decemento: 

Ó noso Presidente pola deferen-
cia que sempre ten con nós e 
que tanto nos honra.

Ó noso Reitor que non só nos 
abriu as portas, senón que desde 
o primeiro momento manifestou 
a súa vontade de unirse a esta 
celebración.

Á Conselleira Rosa polo persis-
tente afecto con que acompaña 
o noso traballo cooperativo e que 
por riba quixera estar hoxe nesta 
homenaxe.

Ó Presidente do Consello Social, 
que representa esa Universidade 
de proximidade que tanto moti-
vou en vida a D. Jesús.

Tamén lles expreso o meu afecto 
persoal e o do Consello Reitor 
ós alcaldes, autoridades, decano 
e Consello de goberno da USC, 
profesores (IDEGA) e colabora-
dores nesta edición, e dun xeito 
especial a Albarina e a familia Gar-
cía Calvo, tamén ós compañeiros 
de Consello Reitor, conselleiros 
das Sociedades de Feiraco, equi-
po de dirección liderado polo noso 
Director e a todos os amigos que 
ateigades este Paraninfo.

Presentar un libro é unha cousa 
e lembrar a D. Jesús outra moi 
diferente. Tanto unha coma outra 
son unha ousadía pola miña parte 
porque calquera de vós –moitos 
de vós– podería ofrecer testemu-
ños da súa excelencia.

Pero conflúen en min unhas cir-
cunstancias especiais: 

 – Ter asumido ante o Consello 
Reitor a responsabilidade de 
facer memoria do Presidente 
Fundador da Cooperativa para 
deixar constancia da grandeza 
do seu pensamento e a reper-
cusión da súa obra.

 – Ser sucesor na presidencia de 
Feiraco, ocupando o seu lugar 
cunha sensación de vértixe ou 
polo menos de gran respon-

sabilidade para continuar un 
proxecto que segue mirando ó 
desenvolvemento rural e ó be-
nestar da súa xente.

 – Ter compartido moitas horas 
con el nos derradeiros anos 
da súa vida en Feiraco, afon-
dando en temas de promoción 
rural, economía agraria, so-
cioloxía experimental, proxec-
ción cooperativa, política por 
vocación,… temas dos que el 
era un experto, admirable co-
ñecedor e mestre; así como 
noutros que tamén manexaba 
con soltura e que eu coñecía 
algo: a Igrexa dentro da reali-
dade social e a cultura rural, 
as linguas clásicas e os seus 
diferentes matices dentro da 
cultura latina e occidental, li-
teratura clásica, filosofía, ata 
teoloxía ás veces.

Coñecín a D. Jesús case desde 
neno e aínda máis de mozo can-
do tiven a oportunidade de coo-
perar na formación de varios dos 
seus filos, algo que a el lle preo-
cupaba moito e que era obxecto 
de comentarios frecuentes.

Pero o cumio desa relación deu-
se cando tiven a oportunidade de 
compartir moi directamente un 
proxecto de desenvolvemento 
rural para unha ampla comarca, 
cando el era o presidente de Cá-
ritas Interparroquial de Negreira 
e eu un dos varios “consiliarios”. 
Nese momento xustamente xer-
molou un proxecto cooperativo 
que buscaba facilitar as cousas e 
prestar servizos á xente do cam-
po e que comezou sendo unha 
pequena central de compras: 
fertilizantes, sementes, forraxes, 
etc., e tamén un Centro Comar-
cal de Desenvolvemento Rural 
que cooperou con outras institu-
cións locais (Extensión Agraria, 
Ordenación Rural, Concellos, 
Parroquias…) na formación e 
sensibilización dos agricultores e 
gandeiros da zona.

Nestes primeiros momentos foi 
quen de conseguir que todos os 
que tiñan algunha responsabilida-
de social na zona, se uniran incon-
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dicionalmente a este proxecto, 
conseguindo que o que en boa ló-
xica puidera levar anos, se puxera 
en marcha en menos de dous.

O paso subseguinte foi a crea-
ción dun centro de transforma-
ción de forraxes baixo a fórmula 
cooperativa: aí naceu a Coope-
rativa Forrajera de Negreira ou o 
seu acrónimo FEIRACO.

Nesta etapa o liderado estivo 
sempre nas mans de D. Jesús 
que acabou sendo el mesmo 
coma unha institución comarcal, 
punto de referencia e cerebro 
dun verdadeiro movemento de 
masas cunha resposta encomia-
ble a pesar dos medios escasos 
de que se dispoñía. Máis vonta-
de que medios fixeron posible o 
milagre, aí está o mérito de D. 
Jesús e a credibilidade que inspi-
raba en todos.

Aí naceu a miña admiración pola 
súa capacidade e pola súa xene-
rosidade e mesmo pola paixón 
en favor da súa terra e da xente 
labrega.

Os pasos posteriores xa son 
máis coñecidos e deles hai moi-
tas outras constancias escritas: 
fábrica de pensos, recollida de 
leite, transformación industrial, 
axencias e todos os demais 
servizos que prestou e presta a 
Cooperativa ós seus socios –que 
chegaron a ser máis de 7.000– e 
o que significou para unha ampla 
zona rural e incluso para Galicia.

Do libro non quero falar moito 
porque fala por si só e todos ides 
ter a oportunidade de lelo.

Todo o traballo consistiu en re-
copilar parte dos seus escritos e 
testemuños, así como discursos 
ou relatorios e situalos no con-
texto para o que foron escritos 
ou pronunciados.

Outra parte consistiu en meterse 
dentro das súas bibliotecas –cou-
sa que agradezo moito á súa fa-
milia– para coñecer as fontes de 
parte dos seus coñecementos 
e as motivacións do seu pensa-
mento. O traballo púxonolo fácil 

D. Jesús porque era moi coida-
doso subliñando ou encadrando 
parágrafos, ou mesmo facendo 
comentarios, así como datando 
cada libro e o lugar de compra.

Entre os documentos inéditos 
daquel inicio que se conservaban 
nas súas carpetas de arquivo e 
os documentos que eu tiña, po-
demos dar fe do verdadeiro ini-
cio e dos protagonistas daquela 
aventura. Esta seguramente é a 
maior novidade da publicación 
por ser un testemuño histórico, 
vivo e contrastado. Aínda que 
para a historia son poucos anos 
os trancorridos, hai acontece-
mentos e procesos dos que se 
ten falado pouco.

Aí se consagrou o meu afervoa-
mento por un home insigne, cun-
ha capacidad fóra do normal –cum 
laude– que xa demostrara nos 
seus estudos nesta Universidade 
e no seu desempeño profesional.

Só quero recoller anecdotica-
mente algo que puiden ler nos 
seus manuscritos. Falamos no 
libro da súa amplísima cultura, de 
ser un economista autodidacta e 
un político en experimento, moi 
comprometido e xeneroso.

Pero chamoume moito a aten-
ción a súa devoción pola filoso-
fía existencialista, creo que leu 
todos os grandes pensadores 
–algún na súa lingua orixinal– 
(quero pensar que tiña tanta 
présa por coñecer a Sartre que 
ata comprou unha edición en 
francés), que espertaron nel una 
ambición revolucionaria, a que 
tería calquera bo político.

Disfrutaba lendo ós existencialis-
tas.

Con Soeren Kierkegaard (filóso-
fo-teólogo danés) foi o “yo” eu 
contra o sistema. Chamáballe 
a atención e subliñaba a idea de 
república cara a unha revolución 
“imprescindible”, clamando con-
tra o abandono da poboación 
campesiña e dicía que “non se 
trata dunha reivindicación local, 
senón universal”; non podemos 
estimar que o abandono desta po-
boación rural a afecte soamente a 
ela; cando en xustiza ten dereito ó 
mesmo trato que o resto dos ci-
dadáns (os “urbanitas de hoxe”).

No seu diario escribiu: “Hai ho-
mes que aceptan a vida tal como 
é: non son máis que unha cir-
cunstancia dela; outros “os ina-
daptados…” queren modificar o 
que non lles gusta”. Os primei-
ros son felices; os segundos fan 
coa súa desventura “desdicha” 
a felicidade daqueles. El estivo 
entre os segundos.

Valoraba positivamente aquel 
pensamento de Miguel de Una-
muno que a principio do século 
XX escribía: “El campo libre es 
una lección de moral, de pie-
dad, de serenidad, de humildad, 
de resignación, de amor /…/ en 
el campo se ahogan nuestras 
dos semillas ciudadanas socia-
les más malignas, que son la 
de la vanidad y la de la envidia” 
(Ciudad y campo, 1911).

Aquí remata, por hoxe, a miña 
consentida emoción ante a esta-
tura científica e humana dun home 
providencial, bo e xeneroso,  que 
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o Concello de Negreira valorou –
no seu día– declarándoo “FILLO 
PREDILECTO”, e que para a co-
marca de Barcala se converteu 
no líder da súa transformación, 
así como para Galicia que enchía 
o seu magnánimo corazón.

Entendo, amigos, a vosa presen-
za como un testemuño evidente 
de que cremos no legado de D. 
Jesús, porque cremos no coo-
perativismo, porque cremos nun 
mellor futuro para o rural galego 
que está ateigado de xente tra-
balladora e moi profesionalizada, 
porque cremos que os nosos 
mozos e mozas teñen unha opor-
tunidade neste tempos difíciles, 
en conclusión, porque cremos na 
súa obra. Por todo iso, grazas.

José S. Montes Pérez

Reitor da Universidade

Hoxe, unha vez máis, empresa 
e Universidade camiñan xuntas, 
homenaxeando a D. Jesús Gar-
cía Calvo.

O Consello Social da Universida-
de de Santiago de Compostela 
xa ten máis de 25 anos de vida. 
Comezou a súa andaina baixo a 
presidencia de Emilio Pérez Nie-
to, no ano 1987. Esta figura dos 
Consellos Socias das universi-
dades públicas, contemplada na 
Lei de Reforma Universitaria de 
1983, comezaba a súa andadura 
polo mapa universitario de Espa-
ña. Eran tempos de cambio que 
requirían avances para adaptarse 
aos novos requirimentos.

No ano 1997 foi nomeado pre-
sidente do Consello Social da 
Universidade de Santiago de 
Compostela, Don Jesús García 
Calvo, quen foi tamén presiden-
te da Cooperativa Feiraco dende 
a súa creación. Eu, en nome da 

Universidade e no meu propio, 
quero agradecerlle ao Consello 
Reitor de Feiraco e ao seu pre-
sidente, José Montes Pérez, a 
edición deste magnifico libro ho-
menaxe a un home que creou e 
amparou un modelo cooperativo 
para o desenvolvemento rural ga-
lego cunha transcendencia social 
e económica sen precedentes.

Un modelo que segue sendo hoxe 
exemplar e prezado. Tamén o pre-
sidente García Calvo segue gozan-
do do cariño e aprecio de todos, 
de modo moi especial dos univer-
sitarios, que nos honramos coa 
súa pertenza a un dos órganos de 
goberno máis importantes da Insti-
tución que nos acolle. O Consello 
Social é o órgano de relación da 
Universidade coa sociedade, que 
é, precisamente, quen nos manda 
e a quen nos debemos.

Síntome loado e honrado de que 
me invitaran a sumarme a esta 
sesión e desculpar a ausencia 
do seu antecesor D. Emilio Pérez 
Nieto e da súa sucesora Da. Ma-
nuela López Besteiro, confirmada 
a súa presenza ata hoxe mesmo 
e, que por recentes cuestións 
persoais, solicitoume que fixera 
explícita a súa adhesión á familia 
de D. Jesús García Calvo e a to-
dos os presentes no acto.

Gustaríame citar os nomes de 
todas as persoas que ao longo 
destes anos formaron parte do 
Consello Social e agradecerlles 
o traballo que realizaron, pero 
non hai tempo para tanto.

Miren vostedes, o señor García 
Calvo foi, durante o seu man-
dato de seis anos, o presidente 
capaz de recoller a liña de traba-
llo marcada polo seu antecesor, 
de acentuar a mirada naqueles 
feitos que fortalecían e agranda-
ban o sentido da Universidade 
Pública, ao servizo do desenvol-
vemento científico, económico e 
cultural do país. Tocáronlle tem-
pos nos que se fixeron grandes 
cambios normativos, cambios 
na estrutura do Sistema Univer-
sitario de Galicia, cambios ta-
mén no modo de gobernanza da 

Universidade. Foi o presidente 
do cambio de século, con todo 
o que isto significa.

Jesús García Calvo foi o presi-
dente da consolidación do Con-
sello Social da Universidade de 
Santiago de Compostela, defen-
deu as súas competencias e fixo 
valer as decisións deste órgano 
de Goberno cando considerou 
que era pertinente. Respectuo-
so sempre coas persoas que 
integraban os distintos sectores 
da Universidade, fixo da transpa-
rencia un principio e axudou, co 
seu talante e bo facer, ao desen-
volvemento e ao progreso dunha 
Institución que segue reclaman-
do un maior recoñecemento nos 
planos de financiamento.

Durante o seu mandato as acti-
vidades do Consello Social da 
Universidade foron importantes 
e abundantes, pero quizais po-
díamos mencionar como excep-
cional a súa preocupación polas 
prácticas dos estudantes univer-
sitarios. As relacións do mundo 
universitario e da formación co 
mundo da empresa eran para 
García Calvo un feito salientable, 
unha importante contribución ao 
mercado laboral.

E quixera aproveitar esta opor-
tunidade para lembrar unha pe-
quena historia persoal con Je-
sús García Calvo, cando no ano 
2000, sendo eu presidente da 
Asociación de Antigos Alumnos 
e Amigos da USC creada ao 
abeiro do Quinto Centenario da 
nosa Universidade, asinou un 
convenio, vixente nestes días, 
que permitiu a consolidación da 
Asociación

Este Rexistrador da Propiedade, 
deixounos unha boa herdanza. 
Soubo facelo e fíxoo. Pero, os 
universitarios non podemos dur-
mirnos (nin confiarnos), temos 
que defender con moita forza o 
legado e temos que mirar para 
adiante, sabedores de que o fu-
turo pasa pola Universidade.

A miña presenza neste acto mos-
tra o recoñecemento que como 
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universitarios lle profesamos a 
quen foi o presidente do noso 
Consello Social. E este recoñe-
cemento trasladámolo tamén ao 
propio volume co noso mellor 
recurso: o traballo de investiga-
dores e expertos; xa citou o Prof. 
Melchor Fernández na súa inter-
vención o traballo dun número 
importante deles.

Estou convencido que a nosa 
contribución como universitarios 
e a de todos os que sumamos o 
esforzo de construír este volume, 
estamos contribuíndo de xeito 
decidido a que as xeracións pre-
sentes e as que están por chegar 
entendan a verdadeira magnitude 
do legado de don Jesús García 
Calvo e o seu compromiso co 
desenvolvemento de Galicia en 
todos os eidos. Moitas grazas.

Juan Casares Long

Presidente da Xunta

Despois do saúdo inicial dixo:

A miúdo botamos man da ex-
presión “facer país” como unha 
chamada á unidade e ao traballo 
conxunto para construir un futuro 
de progreso potenciando aquilo 
que nos distingue como territorio. 
Hoxe, esta locución tórnase exem-
plo na persoa de Jesús García 
Calvo, fundador da cooperativa 
láctea Feiraco, e unha das mans 
impulsoras da industrialización do 
sector agropecuario galego. 

A él esta dedicado este libro 
que hoxe presentamos; unha 
semblanza deste emprendedor 
comprometido con Galicia, que 
confiou nos valores da súa terra 
e que, desde a cooperación, foi 
quen de reconducir a actividade 
agraria de toda unha comarca ata 

convertela na industria láctea que 
hoxe representa. 

A obra rende homenaxe a un 
home que viviu adiantado ao seu 
tempo, e preséntanos retazos 
dunha vida que, alá polo 1921, 
era escasa en oportunidades 
para quen nacía nunha parroquia 
como Logrosa, no municipio co-
ruñés de Negreira. 

As súas páxinas, sen embargo, 
son testemuña de que Jesús 
García Calvo, como algúns ou-
tros emprendedores galegos da 
súa xeración, loitou por inverter 
esa tendencia e por crear indus-
tria no sector primario, aprovei-
tando o rendemento do agro ga-
lego para algo máis que a sim-
ple economía de subsistencia 
que significaba daquela. 

Brillante estudante de Derei-
to, rexistrador da propiedade e 
apaixoado da economía social, 
na figura deste emprendedor da 
comarca de Barcala, que este vo-
lume describe a través dos seus 
artigos, relatorios e reflexións, 
descubrimos a un firme defensor 
do cooperativismo agrario. De 
feito, a Sociedade Cooperativa 
Galega Feiraco, que fundou no 
1968, naceu, como algunha vez 
lle escoitamos dicir, coa preten-
sión de ser un órgano de desen-
volvemento social. 

Hoxe, a ese obxectivo, suma o 
de ser unha compañía punteira 
en Galicia na recollida, proce-
samento e comercialización de 
leite  e derivados lácteos produ-
cidos na nosa terra. 

Unha cooperativa galega, que 
apostou pola sustentabilidade  e 
a I+D+i como elemento diferen-
ciador no mercado, convertén-
doo nun método de calidade que 
lle ten achegado unha maior pro-
ductividade e exclusividade fron-
te a outras marcas foráneas. 

Esta é a súa obra, Feiraco son 
actualmente, en cifras, máis de 
10.000 explotacións agrarias fa-
miliares e cooperativas de pro-
dutores, que conta con 3.560 
socios e dá emprego a 200 per-

soas. Avalan o seu posiciona-
mento comercial os seus datos 
de facturación, que se incremen-
tou nun 2,5% ata acadar o pasa-
do ano preto de 105 M€.

A empresa que legou García Cal-
vo recolleu na última compaña 
de 2012 o 23% do total do lei-
te adquirido polas cooperati-
vas agrarias, case 115.000 mil 
toneladas, e recibe a produción 
de 558 explotacións leiteiras de 
toda Galicia, o que supón o 4,5% 
do total das entregas que as 
granxas fan ás industrias. 

Por todo isto, Feiraco, e con ela 
as restantes empresas lácteas 
galegas, é parte implicada dun 
sector xenuíno desta terra; un 
sector de cuxo arraigo en Galicia 
falan as preto de 11.000 explota-
cións agrogandeiras rexistradas 
na comunidade que supoñen o 
55% das existentes  en España   
e producen 2,3 millóns de tone-
ladas de leite, arredor do 38% da 
que xera o conxunto do país. 

Desde a pasada lexislatura, a 
Xunta de Galicia ten trazado un 
camiño paralelo ao devir desta 
industria, comprometido coas 
súas demandas, e garante do 
diálogo entre produtores e em-
presas; un factor indispensable 
para acadar o equilibrio que 
faga do sector lácteo un sector 
competitivo e sustentable, eco-
nómica e ambientalmente. 

Desa suma de vontades reco-
llemos nestes días os primeiros 
froitos, logo de varios anos de 
traballo e reivindicación porque, 
por primeira vez desde 2009, o 
prezo do leite orixe en Galicia 
está no seu nivel máis alto e o li-
tro págase a 34,5 céntimos; é di-
cir, 6,1 céntimos máis que hai un 
ano, o que supón un incremento 
do 21,4%. Unha cifra que nos 
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equipara co resto do Estado e 
que devolve rendibilidade á pro-
dución leiteira en Galicia.

É o resultado do esforzo 
conxunto entre produtores, 
industria e Administración; é a 
resposta a unha reclamación 
tan merecida como xusta, e 
supón un paso adiante pola 
prevalencia do sector sector 
lácteo galego, para que poida 
competir en igualdade de 
condicións nun mercardo cada 
vez máis esixente.

Este Goberno ten activado unha 
serie de ferramentas para facer 
máis doada esa meta. 

FIXÉMOLO:

 – Desde o terreo normativo, 
para mellorar a base territorial 
das explotacións, coa aproba-
ción da Lei de Mobilidade de 
Terras, a Lei de Montes ou a 
futura lei de mellora da es-
trutura territorial agraria é a 
inclusión de terreos de propie-
tarios descoñecidos. 

 – Fixémolo, destinando 12M€ 
en axudas para mellorar a efi-
ciencia enerxética e a moderni-
zación das explotacións. 

 – No eido da comercialización, 
aprobando o decreto que regu-
la o recoñecemento e rexistro 
das organizacións de produto-
res de leite en Galicia, e coa 
posta en marcha da marca Ga-
lega 100%, marca de calidade 

 – Tamén, axilizando o pagamen-
to das axudas da PAC, ache-
gando máis de 190 M€ en 
2012 e coa previsión de aca-
dar os 200 M€ neste 2013.

 – E fixémolo, coa complicide do 
Goberno central, que conse-
guiu que a UE dispuxese un 
142% máis de axudas ao sec-
tor que as conseguidas polo 
anterior Executivo en 2009, e 
que, ademáis, acadou un acor-
do pioneiro entre produtores, 
industria e distribuidores que 
deixa medidas como o paque-
te lácteo, para fixar os prezos 

do leite por escrito, ou a intro-
dución da figura do mediador 
na lei da cadea alimentaria.

Queridos amigos, emprendedo-
res como Jesús García Calvo 
déixannos leccións de coopera-
ción e de asociacionismo como 
a mellor fórmula para cimentar 
unha industria empresarial forte 
e vinculada coa terra e as súas 
xentes. Galegos coma él, teñen 
contribuído ao proxecto de facer 
país que mencionaba ao comezo 
da miña intervención. 

O labor de todos, agora, é seguir 
estendendo ese legado de ga-
leguidade, e tomar o relevo aos 
que un día puxeron a semente, 
para que siga dando novos froi-
tos. Moitas grazas.

Alberto Núñez Feijoo 

Outros momentos

O acto estivo foi presentado por 
Telesforo Hernández de RPG 
e participaron nos entreactos 
o guitarrista de Negreira, José 
Guzmán, e o Grupo Minueto de 
Santiago, para rematar co Himno 
Galego acompañado por todos 
os presentes.

Ao remate do acto serviuse un 
viño e entregouse un exemplar 
do Libro.

Xustificacións da publicación

Pouco despois do pasamento de 
D. Jesús, o Consello Reitor de 
Feiraco considerou e aprobou a 
publicación dun libro que reco-
llese a doutrina do presidente-
fundador que se contiña en dife-
rentes publicacións e relatorios 
durante a súa etapa de vida pú-
blica e actividade social, por dúas 
razóns: a primeira, coñecer a súa 

filosofía e pensamento que fora 
dando forma á súa obra e, a se-
gunda, deixar constancia doutras 
razóns que confluíron e acompa-
ñaron os procesos cooperativos 
que tanto marcaron a evolución 
e desenvolvemento da ampla co-
marca onde se realizou.

O proxecto ofreceuse a José 
S. Montes Pérez, tesoureiro do 
Concello Reitor durante os últi-
mos anos e colaborador con D. 
Jesús durante unha longa etapa 
de case 20 anos. Unha vez apro-
bado, decidiuse que fora el mes-
mo que o levara a cabo.

A partir de aí foise facendo unha 
recompilación de textos e do-
cumentos da época en que se 
constituíu Feiraco e buscáronse 
testemuños que puideran contri-
buír a deixar constancia histórica 
do que o movemento cooperati-
vo significou para un cambio im-
portante na zona e, incluso, no 
rural galego.

A obra titulada “JESÚS GARCÍA 
CALVO. Feiraco, un movemen-
to cooperativo para o desenvol-
vemento rural galego”, dalgún 
xeito, veu a completar o que se 
recollera nos dous volumes pu-
blicados en 1995 con motivo dos 
“25 Anos de FEIRACO”, baixo a 
dirección de X. Amancio Liñares 
Giraut: “Un modelo de agroin-
dustria cooperativa” e “Un ca-
miño de progreso” dentro do Val 
de Barcala.

O libro ten dúas grandes partes: 
“O seu pensamento” e “Actua-
ción e obra”; seguen outras dúas 
partes menores: “Celebracións 
e recoñecementos” e “Testemu-
ños”. En todas elas se subliña a 
figura excepcional do fundador 
de Feiraco e pretende “deixar 
constancia da súa honestidade e, 
sobre todo, do seu pensamento, 
ese que nunca morre e que que-
da como norte e estímulo para 
cantos agradecemos e coñece-
mos o seu testemuño altruísta ou 
caritativo, e cantos outros se sin-
tan atraídos por este personaxe 
singular”.
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que adaptarse” a cargo do téc-
nico Rafael García. Preesentou 
a evolución das materias primas 
nos últimos anos e a o aumento 
da volatilidade marcando máxi-
mos históricos de prezos duran-
te o 2012 que puxeron ó sector 
nunha situación de perdas insos-
tible. Ante esta situación, que se 
puidera repetir, fixo as seguintes 
recomendacións:

1. Reducir a dependencia do 
concentrado, ¿como?:

 – Dispondo de terra suficiente. 
¿A que prezo?

 – Producindo forraxe propio, 
para reducir o concentrado ó 
menor custo posible. 

 – Facendo seguimento ó gasto 
en alimentación. 

 – Centrándose máis na eficien-
cia que no prezo.

2. Dispor de tesoureria. 

 – Aforrando canto se poida e xe-
rando un remanente de cartos. 

 – Financiando as campañas de 
gasto: sementeira, ensilado, 

posta en marcha dunha serie de 
premisas que deberán cumprir os 
perceptores de pago único para 
ser considerados como agricul-
tores activos, para, deste xeito, 
deixar este tipo de axudas en 
mans de personas con activida-
de e excluír as que non a teñan 
como se está facendo ata agora. 
Destacou que o pasado 20 de 
novembro vén de aprobarse esta 
nova PAC e que agora queda un 
camiño por diante para que as 
nosas administracións fagan os 
trámites pertinentes para pola en 
marcha cara ó 2015. Tamén fixo 
saber que dentro do pago único 
hai un apartado que será paga-
do en función do histórico de 
cada gandeiro, que é o chamado 
PAGO BASE, e que este históri-
co será tomado como referencia 
para marcar o máximo a percibir 
desta parte de axuda. Para deter-
minar este parámetro tomarase 
como referencia algún dos anos 
anteriores o 2013, aínda por de-
terminar.

Feiraco tamén participou cun re-
latorio “Mercado de materias pri-
mas. Unha volatilidade á que hai 

Iniciou Marisa Barreal, Directora 
do Ligal e Belén Pombo, veteri-
naria do mesmo servizo, co título 
“LIGAL, laboratorio ao servizo 
dos gandeiros”. Durante o re-
latorio mostraron os distintos 
servizos que están a ofertar no 
Laboratorio e os avances máis 
resaltables cara ó futuro. Salien-
tar a incorporación de analíticas 
de perfís graxos do leite, de ce-
tose en leite e dun servizo ve-
terinario para calidade do leite. 
Por outra parte tamén informaron 
que o test lento de detección de 
antibióticos que usan é o DEL-
VOTEST e que o test rápido é o 
CHARM.

A segunda exposición suscitaba 
un interés especial para os asis-
tentes xa que ía orientada cara 
“A nova PAC e a súa influenza 
na agrogandeiría galega”, pre-
sentada pola directora xeral de 
produción agropecuaria, Patri-
cia Ulloa. Comezou falando dos 
dous piares básicos que compo-
nen a PAC, pagos directos por 
un lado e as subvencións do Plan 
de Desenvolvemento Rural, onde 
se incluen os plans de mellora, 
os grupos de desenvolvemento 
local e as incorporacións de mo-
zos. Segundo a propia directora 
relataba “as contías que recibi-
remos, tanto en axudas directas 
como en subvencións ó desen-
volvemento rural apenas sufri-
rán modificacións con respecto 
ás actuais”. Tamén resaltaba a 

XORNADA TÉCNICA do SECTOR 
LÁCTEO en MAZARICOS
O pasado 30 de novembro celebrouse a V Xornada Técnica do Sector Lácteo en Mazaricos, 
organizada polo propio Concello e por Africor Coruña, cunha asistencia duns 200 profesionais 
do sector incluíndo gandeiros, técnicos e responsables políticos e institucionais, que 
participaron en distintos relatorios ó longo da mañá.
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produtor e defender unha interprofesional transpa-
rente e que avance nas relacións entre as distintas 
partes, para iso tomou como exemplo a Francia, 
onde a interprofesional ten 40 anos de antigüidade 
e contan con sistemas de indexacións de prezos 
do leite moi estables. Pedro Ramos tamén facía 
referencia ó sector sinalando que non temos un 
plan definido como o doutros países, como Holan-
da, Irlanda ou Alemaña, que se están a preparar de 
cara ó 2015 e resaltaba que a industria apenas in-
vestiu para adaptarse ás demandas internacionais 
polo que ve moi difícil poder exportar leite. Centrou 
a súa intervención no peso dos intermediarios en 
Galicia que representan nada menos que o 30% do 
mercado e na contradición que xera para a indus-
tria asinar un contrato de recollida de leite cando 
ninguén lle garante a súa venda. Suso Otero facía 
unha proposta para os gandeiros na que afirmaba 
que se somos capaces de cerrar un contrato por 
un ano cun prezo de leite coñecido tamén pode-
mos cerrar por un ano o prezo do penso e reducir 
deste xeito a volatilidade que xeran estes dous fac-
tores. Rogelio Grille interviña facendo referencia ó 
período tan nefasto que supuxo o 2012 e que aínda 
arrastra consecuencias para os gandeiros polo que 
denotaba unha “falta de alegría na xente” pese á 
suba de prezos do leite e a baixa de prezos do pen-
so. Facía referencia ó futuro indicando que “se non 
nos organizamos para solucionar os nosos proble-
mas ninguén o vai facer por nós”. Deste xeito facía 
un chamamento á unión para poder negociar mellor 
o leite dos gandeiros, apuntando “a que non só 
con baixar custos chega, tamén temos que vender 
mellor o noso leite”.

A Conselleira, Rosa Quintana, clausurou a xorna-
da sinalando que “necesitamos un sector forte 
para enfrontar os retos que se presentan despois 
do 2015, un sector con capacidade para producir 
alimentos de calidade e a un prezo competitivo”. 
Para rematar fixo un chamamento á unión do sec-
tor porque “preséntanse retos importantes que só 
superaremos esquecendo o individualismo e traba-
llando xuntos”.

O contido destras xornadas volverá a ser motivo 
de reflexión máis ampliada en sucesivas revistas de 
Feiraco pola importancia que ten para os socios.

compras de forraxes con Pólizas de crédito, 
adianto da PAC, desconto de pagarés do leite, 
provedores,…

 – Tendo comida de sobra, para ter marxe de ma-
nobra.

 – Tendo recría de sobra.

 – FACENDO PREVISIÓN DE COBROS E PAGOS 
MES A MES.

3. Manter a explotación en equilibrio e optimizan-
do recursos.

4. Programando o crecemento:

 – O que producimos hoxe depende do que fixemos 
hai 2-3 anos.

 – Facer estudos de viabilidade dos investimentos.

 – ¿Por onde se comeza?

5. Formación e Asesoramento:

 – Formarse.

 – Asesorarse con técnicos cualificados.

 – Realizar Xestión Técnico – Económica.
MEDIR ➝ TER OBXECTIVOS 

Rematou cunha mesa redonda composta polo noso 
director xeral, José Luis Antuña, Pedro Ramos, 
coordinador de industrias de Galicia, Rogelio Grille, 
gandeiro e presidente de Seragro e Suso Otero, 
técnico da Cooperativa Agraria Provincial e presi-
dente de Pensos Alborés. Todo eles coincidiron nas 
súas intervencións na necesidade de aumentar a 
unión do sector para crear organizacións de produ-
tores o suficientemente fortes para poder negociar 
coa industria transformadora. Deste xeito o noso 
director subliñaba que hai oportunidades dentro do 
sector leiteiro de cara ós próximos anos, que os 
gandeiros galegos son eficientes e teñen capacida-
de para medrar en produción e que temos que ter 
claro que a única saída e organizarnos como sector 
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• MUTRAL, MUTUA RURAL DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CAIXA PENEDÈS 
ASSEGURANCES GENERALS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS 

• SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • MGS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • CAHISPA, S.A. DE SEGUROS GENERALES • GES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
• METRÓPOLIS, S.A. CÍA. NACIONAL DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO • OCASO, S.A. DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE 
SEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS  

¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros
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DE ONDE VÉN O LEITE? (II)
Seguimos presentando a experiencia que viviron máis de 1.000 nenos galegos visitando a 
explotación leiteira SAT BUSTO CORZÓN durante o pasado mes de outubro organizados 
por Feiraco coa colaboración dos Colexios.

A continuación mostrámosvos as fotos dos alumnos que participaron durante o mes outubro 
na presentación dos contos de Feiraco, ademais das que vos incluímos na revista anterior 
(Nº 105, páx. 12-13). 

Alumnos do CEIP de Pedrouzos - Brión

Alumnos do CEIP Labarta Pose de Baio 

Alumnos do CEIP de Pedrouzos - Brión

Alumnos do CEIP Ramón de Artaza y Malvárez de Muros

Alumnos do CEIP Pío XII de Santiago de Compostela Alumnos do CEIP Pío XII de Santiago de Compostela

Alumnos do CEIP Pío XII de Santiago de Compostela Alumnos do CEIP Pío XII de Santiago de Compostela
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Alumnos do CEIP Ramón de Artaza y Malvárez de Muros Alumnos do Colexio Público de Barouta. Ames

Alumnos do Centro Público Integrado de Zas Alumnos do Colexio María Assumpta de Noia

Alumnos do Colegio María Assumpta de Noia Alumnos do Centro Público Integrado de Zas

Alumnos do C.E.I.P. o Coto de  Negreira 

Alumnos do Centro Público Integrado de Zas Alumnos do C.E.I.P. o Coto de  Negreira 
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Este aspecto está a provocar 
moitas críticas, pois os autóno-
mos e pemes pensan, que moi-
tos clientes que non se acollan 
ao novo criterio de caixa (ben 
por non o elixir ou por volume de 
facturación quedar fóra) van, na 
maneira do posible evitar ope-
racións con eles ao non poder 
deducir o IVE das súas facturas 
mentres non sexan pagadas.

Obrigas de Rexistro

Debe incluírse no Rexistro de 
Facturas Expedidas:

 – As datas do cobramento, parcial 
ou total, da operación, con indi-
cación por separado do importe 
correspondente, se é o caso.

 – Conta bancaria ou do medio 
de cobramento utilizado, que 
poida acreditar o cobramento 
parcial ou total da operación.

Debe incluírse no Rexistro de 
Facturas Recibidas (tanto suxei-
tos pasivos incluídos en Criterio 
de Caixa coma destinatarios):

 – As datas do pagamento, parcial 
ou total, da operación, con indi-
cación por separado do importe 
correspondente, se é o caso.

 – Medio de pagamento polo que 
se satisfai o importe parcial ou 
total da operación.

Obrigas de facturación

Toda factura e as súas copias ex-
pedidas por suxeitos pasivos aco-
llidos ao réxime especial do crite-
rio de Caixa, referentes a opera-
cións ás que sexa aplicable este, 
conterá a mención de “réxime 
especial do criterio de caixa”.

Consulta co teu asesor fiscal se 
che interesa ou non facer o cam-
bio de criterio, e recorda que o 
prazo remata o 31 de decembro.

IVE cando se emitían ou reci-
bían as facturas, a partir de 2014 
cando se cobren ou paguen as 
facturas; todo iso coa data límite 
do 31 de decembro do ano inme-
diato posterior a aquel en que as 
operacións se efectúen.

Opción ou Renuncia a este Ré-
xime

É réxime optativo ou voluntario.

A opción por este réxime deberá 
exercitarse ao tempo de presen-
tar a declaración de comezo da 
actividade, ou ben, durante o mes 
de decembro anterior ao inicio 
do ano natural no que deba facer 
efecto, entendéndose prorrogada 
para os anos seguintes en tanto 
non se produza a renuncia a este 
ou a exclusión del.

De igual forma, a renuncia reali-
zarase mediante a presentación 
da correspondente declaración 
censual e deberase formular no 
mes de decembro anterior ao ini-
cio do ano natural no que deba 
facer efecto, tendo efectos para 
un período mínimo de tres anos.

Dedución por destinatarios de 
operacións afectadas por Crite-
rio de Caixa

No caso dos suxeitos pasivos 
non acollidos ao réxime pero que 
sexan destinatarios das opera-
cións incluídas neste, o dereito 
á dedución das cotas soportadas 
por esas operacións nace:

 – No momento do pagamento 
total ou parcial do prezo polos 
importes efectivamente satis-
feitos.

 – Como máximo o 31 de decem-
bro do ano inmediato posterior 
a aquel en que se realizase a 
operación se o pagamento non 
se produciu.

A Lei de Apoio a Emprendedores 
é xa unha realidade e con ela a 
aplicación do criterio de IVE por 
Caixa, que basicamente permitirá 
a partir do 1 de xaneiro de 2014 a 
pemes e autónomos pagar o IVE 
das facturas no momento de co-
bramento e non no momento da 
emisión da factura.

Quen pode aplicar este novo 
Réxime Especial?

Os suxeitos pasivos do imposto 
cuxo volume de operacións du-
rante o ano natural anterior non 
superase os 2.000.000 de euros.

Exclúense os suxeitos pasivos 
cuxos cobramentos en efectivo 
respecto a un mesmo destinata-
rio, durante o ano natural, supe-
ren a contía de 100.000 euros.

En que consiste?

O IVE de caixa consiste en que as 
empresas só deberán aboar a Fa-
cenda o IVE no momento que co-
bren as facturas que emiten aos 
seus clientes, non coma ata ago-
ra, que se pagaba independente-
mente de se se cobraba a factura 
ou non, é dicir, se pagaba cando 
se xeraba a factura, o que signifi-
caba que moitas veces as empre-
sas tivesen que adiantar o diñeiro 
correspondente ao IVE, sen aínda 
telo cobrado (este feito provocou 
dende sempre queixas ante Fa-
cenda por parte dos autónomos).

Por outro lado, (e isto non era 
agardado polos autónomos, e 
está provocando queixas) o IVE 
que as empresas deban aos seus 
provedores, non terán dereito a 
descontalo nas declaracións de 
IVE, ata que paguen a factura ao 
devandito provedor (criterio de 
caixa dobre).

En resumo, antes pagábase o 

¿INTERÉSAME ACOLLERME AO 
NOVO CRITERIO DE IVE POR CAIXA?
María del Carmen Turnes Rey
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talleres que nos axuden na nosa 
actividade diaria.

sibilidades de xerar riqueza e poñer 
en valor os produtos das nosas ex-
plotacións agrícolas e leiteiras.

Rematamos a xornada cubrindo 
unha enquisa que nos axude a 
orientar a nosa formación para 
integrarnos máis na nosa coope-
rativa participando activamente 
nos consellos reitores, no com-
promiso social cooperativo ou en 
formación específica a través de 

A viaxe programada para socias 
de Feiraco celebrouse tal como 
se peropuxera: Visita á coopera-
tiva de horta HORSAL e á coo-
perativa vitivinícola MARTÍN CÓ-
DAX, rematando cunha visita a 
CLESA.

Foi un grupo de máis de 40 mu-
lleres que tiveron oportunidade 
de coñecer unha experiencia de 
produción de horta nunha zona 
onde escasea o terreo agrícola, 
pero onde unha climatoloxía máis 
benigna fan posible e rendible o 
traballo familiar, e unha boa xes-
tión comercial asegura a saída 
aos mercados. Coñecer os pro-
cesos de produción e comercia-
lización abre portas a posibles 
novos emprendedores e pensar 
en buscar novas posibilidades de 
produción comercializable.

Outra experiencia cooperati-
va completamente distinta foi a 
Adega Martín Codax que repre-
senta uns dos viños máis apete-
cibles da nosa terra. Coñecemos 
os procesos de transformación 
e participamos nunha demostra-
ción de cata. Ao mesmo tempo, 
coñecemos os resultados do 
Programa Integra no que parti-
cipou un grupo de mulleres da 
adega xunto coas doutras coo-
perativas, tratando de avanzar 
cara a participación da muller nos 
órganos de xestión ou consellos 
reitores das cooperativas.

Pola tarde, despois de xantar 
todas xuntas, visitáronse as ins-
talacións de Clesa, empresa 
adquirida por Feiraco e outras 
9 cooperativas, para coñecer o 
proxecto e degustar os produtos 
derivados lácteos que nela se 
procesan.

Alí mesmo, en quente, realizamos 
unha reflexión sobre as diferentes 
experiencias, considerando as po-

VISITA de SOCIAS a COOPERATIVAS 
do SALNÉS e CLESA

Coñecer os 
procesos de 
produción e 

comercialización 
abre portas a 

posibles novos 
emprendedores…
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Dende o ano 2012 a Fundación 
Feiraco funciona coma un dos 
“Centros Rede Eusumo” repar-
tidos por toda Galicia que serven 
como espazo de dinamización do 
emprendemento cooperativo. A 
través da páxina web www.eusu-
mo.coop pódese consultar o di-
rectorio de locais ou instalacións 
que a Consellería de Traballo e Be-
nestar e as entidades colaborado-
ras poñen á disposición da Rede.

Continuando co seu labor for-
mativo, a Fundación Feiraco e a 
Asociación Galega de Cooperati-
vas Agroalimentarias segue a di-
vulgar o cooperativismo entre os 
alumnos de ensino secundario e 
ciclos formativos de toda Galicia 
mediante charlas con exercicios 
prácticos, visitas a empresas e 
obradoiros de revistas escolares.

O principal obxectivo destes 
“talleres de emprendemento 
cooperativo” é que os partici-
pantes valoren que para o seu 
futuro profesional tamén existe 
a opción do autoemprego coo-
perativo. Durante as sesións, os 
alumnos coñeceron as principais 
vantaxes que aporta o asocia-
cionismo e a economía social, 
así como unha selección de ca-
sos de éxito no rural e oportuni-
dades de negocio. Ademais, pui-
deron comprobar in situ como 
se organiza o traballo diario da 
cooperativa Feiraco.

Tres anos de Rede Eusumo

Asesoramento, orientación, for-
mación, acompañamento nas 
iniciativas empresariais, apoio á 
internacionalización, celebración 
de encontros internacionais e 
transfronteirizos, intercambio co-
mercial e cooperación transver-
sal definen a rede de colabora-
ción Eusumo, nada no 2011. 

OBRADOIROS de EMPRENDEMENTO 
COOPERATIVO para ESTUDANTES no 
MARCO da REDE EUSUMO
Organizados o pasado mes de outubro pola Fundación Feiraco e AGAGA e dirixidos 
a un total de 160 alumnos do Centro de Formación e Experimentación Agraria de 
Sergude (Boqueixón), a EFA Fonteboa de Coristanco, o Centro de Formación e Ex-
perimentación Agroforestal de Guísamo e o colexio San José de Lugo.

A iniciativa, apoiada pola Consellería de Traballo e Benestar, persegue o fomento do 
cooperativismo e a economía social e incluíu charlas con contido práctico e visitas 
guiadas polas instalacións de Feiraco.
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Responsabilidade Social. Para 
destacar o peso de Galicia no 
sector leiteiro tanto en España 
como en Europa, creouse tamén 
unha infografía cos datos máis 
significativos, presentación gráfi-
ca utilizada tamén para amosar o 
método de produción de leite e 
nata de Feiraco. 

de Facebook, Youtube e Slides-
hare e favorece a compartición 
de contidos por parte do usuario. 
Ademais, a web actualizarase 
permanentemente para dar cabi-
da ás novidades en tempo real, 
tanto desde as áreas de comu-
nicación e marqueting, como de 
produtos, calidade e cooperativa. 

Menús á carta 

Seis son as seccións que verte-
bran os contidos da plataforma e 
que resumen a información relati-
va ás áreas de Cooperativa/So-
cios, Produtos, Calidade, Pren-
sa, Campañas e Nenos. 

O primeiro menú agrupa toda a 
información sobre o Socio e a 
Cooperativa incluídas as accións 
de formación e a memoria de 

Feiraco vén de renovar a súa pla-
taforma web (www.feiraco.es) 
a fin de achegarse ao consumi-
dor e á súa relación coas novas 
tecnoloxías online. A estrutura 
e funcionamento do novo portal 
apostan pola navegabilidade áxil 
e dinámica, a máxima funcionali-
dade e un aspecto máis ameno, 
visual e predominio dos contidos 
gráficos. A información ao de-
talle sobre as diferentes gamas 
de produtos que ofrece a Coo-
perativa gaña protagonismo e o 
público infantil, así como as cam-
pañas promocionais, convértese 
en destinatario de primeiro nivel.

Web flexible e viva

Procedente do inglés responsi-
ve desing, o portal de Feiraco 
incorpora unha nova técnica de 
deseño e desenvolvemento web, 
adaptativo, que mediante o uso 
de estruturas e imaxes fluídas, 
consegue adaptar o site ao entor-
no do usuario e resulta accesible 
desde calquera dispositivo tecno-
lóxico, móbil ou de sobremesa. 

Unha fórmula que procura a máxi-
ma comodidade para o usuario 
sexa cal sexa o medio desde o 
que accede. Feiraco dá un paso 
máis na súa nova estratexia de 
comunicación, moderna, funcio-
nal e plenamente volcada co uso 
e aproveitamento das novas tec-
noloxías. Deste xeito, a web in-
tégrase cos canais corporativos 

FEIRACO ESTREA PORTAL WEB
A cooperativa convértese na primeira empresa produtora de leite de España con 
plataforma web multipantalla. Cun deseño adaptativo (responsive), a nova páxina 
(www.feiraco.es) é máis operativa, visual e dinámica e é accesible desde diferentes 
dispositivos tecnolóxicos (televisión, portátil, tableta ou teléfono móbil).

Está integrada coas redes sociais corporativas de Feiraco: Facebook, Youtube e 
Slideshare. 

Moi próxima ao público infantil, contempla unha sección dedicada aos máis pequenos 
con campañas promocionais como #Deondevénoleite?, que permitiu que máis de mil 
nenos de toda Galicia de educación infantil e primaria visitasen unha explotación de 
Feiraco e coñecesen a pé de campo o proceso de produción do leite.

Feiraco dá un 
paso máis na súa 

nova estratexia 
de comunicación, 

moderna, funcional e 
plenamente volcada co 
uso e aproveitamento 

das novas tecnoloxías.
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as fotografías e, no plano comercial e de puntos de 
venda, incorporouse a listaxe loxística.

Todas as campañas promocionais desenvolvidas 
desde o pasado 2012 tanto off como online contan 
cunha categoría propia na que se dá conta do seu 
enfoque, obxectivos e detalles máis salientables 
do making off. Este apartado inclúe tamén unha ga-
lería de imaxes e acceso directo a diferentes ma-
teriais audiovisuais relacionados coas campañas. 

Co foco nos máis pequenos

As campañas que desenvolve Feiraco para o pú-
blico infantil, os centros de ensino e as familias 
teñen agora o seu propio espacio na web.  A sec-
ción Nenos inaugúrase coa campaña #Deonde-
vénoleite?, grazas á cal máis de 1.000 escolares 
de 3 a 10 anos de diferentes colexios de toda 
Galicia puideron visitar unha explotación de Fei-
raco e asistir en directo ao proceso de produción 
do leite desde a orixe e o contacto co gando. A 
representación na granxa do conto editado pola 
Cooperativa, De onde vén o leite?, serviu de 
nexo de unión entre os pequenos e o medio rural. 
Tanto o libro como as imaxes derivadas desta ac-
tividade pódense consultar e descargar a través 
da nova web de Feiraco. 

Precisamente as claves do método Feiraco quedan 
resumidas na sección Calidade, na que se dá conta 
de como o modelo de organización da Cooperati-
va, instalado seguindo criterios de I+D e innovación 
tecnolóxica punteira, permite controlar e optimizar 
todas as etapas do proceso produtivo, desde o ani-
mal ata o punto de venda. Unha cooperativa que, 
avalada por certificacións e estándares de calidade 
internacionais, lle ofrece ao consumidor as máxi-
mas garantías de seguridade alimentaria.

Coa nova web procurouse subliñar as propiedades 
dos produtos con micropáxinas deseñadas especi-
ficamente para cada un deles. Máis alá da actuali-
zación das imaxes de produto, tamén se ampliaron 
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rial”. A entidade, fundada en 1717 
en Galicia, é a decana da banca en 
España, conta con 44 oficinas na 
Comunidade e está integrada no 
grupo venezolano Banesco.

Salas S.L., que explicou e puxo 
en práctica o manexo da ecogra-
fía na reprodución bovina. Por 
último, Alfredo Suárez-Inclán, de 
Zoetis, que falou da importancia 
dos plans de vacinación e o seu 
impacto na reprodución.

A parte teórica do curso impar-
tida o día 15 tivo lugar nas ins-
talacións de FEIRACO en Ponte 
Maceira; mentres que a xornada 
do 16 se dedicou á aplicación 
práctica dos coñecementos ad-
quiridos durante o día anterior 
en situacións reais, con vacas e 
xovencas en diferentes estados 
produtivos. A devandita xornada 
práctica transcorreu na Granxa A 
Portela en Touro (A Coruña).

Pola súa parte, o Etcheverría des-
tacou que está desenvolvendo en 
Galicia un plan de crecemento “ba-
seado no financiamento a sectores 
estratéxicos e o tecido empresa-

truturas ováricas no pos-parto, 
dun xeito temperán e atinado, é 
unha práctica fundamental para a 
optimización da eficiencia repro-
dutiva do gando vacún leiteiro. 
Baixo esta premisa desenvolveu-
se o curso da man de Alfonso 
Monge e Fernando Criado, am-
bos os dous de Monge Veterina-
rios S.L, que analizaron o mane-
xo correcto do parto e pos-parto, 
o diagnóstico de xestación e a 
preparación da vaca para a súa 
primeira inseminación, así como 
a problemática que representa a 
vaca repetidora na explotación.

Tamén interviu no mesmo Gu-
mersindo de la Riera, do Centro 
Técnico Veterinario La Espina-

O Banco Etcheverría e Feiraco 
asinaron un convenio de colabo-
ración para favorecer á Coope-
rativa e aos seus socios, ofre-
céndolle produtos e servizos en 
condicións máis vantaxosas.

A entidade financeira Banco Et-
cheverría asinou un covenio de 
colaboración nun acto no que Fei-
raco estivo representado polo di-
rector xeral da Cooperativa, José 
Luis Antuña, e polo Banco, o di-
rector comercial, José María Rey.

De acordo co documento, Feira-
co considera que os produtos e 
servizos ofrecidos son adecua-
dos para a implantación e desen-
volvemento de actividades e pro-
gramas financeiros dos socios 
cooperativistas.

Os pasados días 15 e 16 de 
outubro celebrouse en Feiraco, 
organizado por Zoetis; un curso 
teórico-práctico de reprodución 
en gando vacún de leite, centrado 
no manexo e a xestión reproduti-
va e no uso da ecografía como 
ferramenta de axuda na toma de 
decisións no mesmo ámbito.

O curso, coa finalidade de favo-
recer a aprendizaxe e garantir ao 
máximo o seu aproveitamento, 
destinouse a un grupo reducido 
de profesionais formado por un 
total de 14 veterinarios especia-
listas en vacún de leite.

Realizar un correcto diagnóstico 
de xestación, así como das es-

O BANCO ETCHEVERRÍA e FEIRACO 
CONVENIAN para FAVORECER aos 
COOPERATIVISTAS

ZOETIS PROFUNDA no DIAGNÓSTICO 
de XESTACIÓN na VACA LEITEIRA
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de agora; a definición de agricul-
tor activo, aspecto no que o Mi-
nisterio de Agricultura ten capaci-
dade de manobra ou á suxeición 
ao cumprimento do greening. A 
porcentaxe das axudas provoca-
ba, no director xeral de FEIRACO, 
unha reflexión que lanzaba ao aire, 
“¿Por que se cobra o mesmo da 
Unión Europea cando hai mellores 
prezos que cando son peores?”. 
En breve sairá á luz o Regulamen-
to que regula a PAC 2014-2020.

Antuña expuxo as conclusións 
da Conferencia do Sector Lácteo 
organizado pola Comisión Euro-

Cooperativas Agro-Alimentarias; 
Fernando de Antonio, técnico de 
Ganadería de Cooperativas Agro-
alimentarias e José Luís Antuña, 
director xeral de Feiraco e presi-
dente da INLAC (Interprofesional 
Láctea) abordaron, no transcurso 
dos seus relatorios, os efectos 
previstos da Reforma da PAC.

Algúns dos aspectos que sus-
citan máis debate e incerteza na 
nosa Comunidade Autónoma de 
cara á adopción da PAC que vén, 
é a vinculación das axudas á su-
perficie, en lugar de aos dereitos 
históricos como acontecía ata o 

Durante a xornada abordáronse 
temas de especial repercusión 
para as cooperativas como a 
aplicación da Lei de Fomento da 
Integración de cooperativas; a 
reforma da PAC (Política Agraria 
Común) e os seus efectos nos 
distintos subsectores económi-
cos; a percepción da crise como 
un cambio estrutural; o financia-
mento económico e os seguros 
do sector. Expuxéronse tamén as 
conclusións da Conferencia do 
Sector Lácteo, organizada pola 
Comisión Europea.

Rafael Bolívar, subdirector xeral 
de Fomento Industrial e Innova-
ción, do Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación e Medioambien-
te, foi claro á hora de valorar a 
oportunidade que supón a Lei de 
Fomento da Integración das coo-
perativas: “necesitamos concen-
tración da oferta a gran volume 
se queremos ser competitivos e 
efectivos; debemos esforzarnos 
por concentrar a actividade eco-
nómica da cooperativa”. Bolívar 
destacou que o importante é o 
total da actividade, non o número 
de cooperativas. Advertiuse ás 
cooperativas da necesidade de 
prestar atención ao Regulamento 
que sairá nuns meses.

Gabriel Trenzado, técnico de asun-
tos para a UE e Internacional de 

XXV ANIVERSARIO DE AGACA
Coincidindo co 25 Aniversario do nacemento da Asociación Galega de Cooperativas 
Agroalimentarias, a entidade desenvolvía, o 5 de novembro, en Santiago de Compostela, 
o Seminario “Novas oportunidades das cooperativas en tempos de crise económica”, 
dirixido a directivos, Consellos Reitores e xerentes das cooperativas agrarias galegas. 

“necesitamos 
concentración da oferta 

a gran volumen se 
queremos ser competitivos 

e efectivos; debemos 
esforzarnos por concentrar 
a actividade económica da 

cooperativa.”
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de Traballo e Benestar, Odilo Martiñá, e a directora 
xeral de Produción Agropecuaria da Consellería do 
Medio Rural e Mar, Patricia Ulloa; xunto con Eduar-
do Baamonde, xerente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias e o presidente de AGACA e tamén de 
FEIRACO, José Montes.

Montes agradeceu, a través do seu discurso, o 
compromiso das cooperativas dende a constitución 
de AGACA, a continuada colaboración das institu-
cións públicas e incluso a dedicación dos distintos 
conselleiros que ocuparon a carteira de Agricultura 
ou Medio Rural, algúns dos cales, como Santiso 
Miramontes, Suárez Canal ou Tomás Pérez Vidal, 
participaron persoalmente no Seminario.

Aproveitou tamén para enviar unha mensaxe á Con-
sellería, solicitando a posta en marcha en Galicia, 
dun Plan de Fomento do Cooperativismo Agroali-
mentario que “impulse o redimensionamento em-
presarial, a mellora da competitividade das coope-
rativas e o fortalecemento da cultura empresarial e 
do capital humano”.

No transcurso do acto de inauguración, Luís de Ge-
rónimo Vázquez, Manuel García Montero e José 
Luís López Vázquez, que formaron parte do Con-
sello Reitor de AGACA durante 12 anos o primeiro, 
e 22 anos os dous seguintes, ata 2013, recibiron o 
aplauso dos asistentes durante un acto de home-
naxe pola súa dedicación á defensa do cooperati-
vismo agroalimentario galego.

pea o 24 de setembro. Entre outras destacou as 
proposta do COPA-COGECA (Confederación Ge-
neral de Cooperativas Agrarias na Unión Europea) 
de reformar e mellorar os mecanismos públicos de 
intervención, establecer instrumentos que reduzan a 
volatilidade extrema dos prezos e reequilibrar a ca-
dea alimentaria a través de OPs (Organizacións de 
Produtores) relevantes no mercado.

A intervención de Fernando Sánchez Salinero, xeren-
te do Instituto Desarrollo PYME, experto en xestión 
empresarial con numerosos libros publicados sobre 
a materia presentou, dun xeito ameno e divertido, os 
cambios estruturais que a crise está a provocar en 
todos os ámbitos, incluído o agrogandeiro.

Unha das recentes iniciativas acometidas por varias 
cooperativas entre as que se atopa FEIRACO, é a 
posta en marcha dunha correduría de seguros. Iván 
Novo, como xerente, ofreceu información sobre 
as actividades e características desta correduría, 
UCOGA, participada por cooperativas e entidades 
afíns galegas.

Respecto ao financiamento, Carmen Sabrí, direc-
tora de Negocio Agrario da Caixa, e Jesús Mén-
dez, director xeral de Caixa Rural Galega, centraron 
as súas exposicións nas condicións especiais de 
financiamento para a agroalimentación ofrecidas 
desde as entidades que representan. 

O acto de inauguración correu a cargo do director 
xeral de Traballo e Economía Social, da Consellería 

¿De que nos serven máis axudas directas ós agricultores se non se posibilita a organización e estrutu-
ración empresarial dos mesmos para evitar que a industria e a distribución sigan a baixar os prezos, e 
as rendas dos produtores sigan en retroceso? 

¿Cando seremos conscientes de que vale máis un sector produtor ben organizado e estruturado, que 
se posicione fronte ó poder da distribución de alimentos, que cobrar uns euros máis de axuda PAC que 
inmediatamente descontará do prezo a industria ou a distribución? 

Só se logramos concentrar, organizar e dimensionar ós produtores agrarios no mercado, poderemos 
facer fronte á globalización e á volatilidade do mesmo, que actualmente está a quedarse con gran parte 
da renda agraria. Nós pensamos que este é o camiño axeitado para incrementar as rendas dos agricul-
tores e gandeiros galegos.

José Montes Pérez,
Presidente de AGACA e Presidente de FEIRACO 

(Extracto do discurso de inauguración do Seminario)
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a súa rede de vendas e os con-
sumidores puideron conseguir 
os contos de balde coa compra 
dunha caixa de seis briks de leite.

Feiraco lanzou, durante o pasa-
do mes de novembro, unha edi-
ción especial #Deondevénoleite. 
Unha nova serie de packaging na 
que os protagonistas foron os 
personaxes do conto “De onde 
vén o leite”, editado pola Coope-
rativa para achegarlles, en dúas 
versións, o proceso de produ-
ción leiteira aos nenos de infantil 
e primaria. 

Belén, Anxo, Xaime e Ramón 
convertéronse na imaxe dos 
cartóns de leite Feiraco en toda 

#DEONDEVÉNOLEITE, AGORA TAMÉN 
nos BRIKS de FEIRACO 
Tralo éxito da campaña pola que máis de mil nenos de toda Galicia puideron visitar 
unha granxa e coñecer a pé de campo o proceso de fabricación do leite, a Cooperativa 
decidiu comercializar unha edición especial de envases decorados cos protagonistas 
do libro.

NÚMERO

LOTERIAS E APOSTAS 
DO ESTADO

LOTERIA NACIONAL

22 de decembro de 2013
Parte do billete 

para o sorteo do día

3 2 4 9 7 Alimentando un xeito de ser

22 de decembro de 2013

Alimentando un xeito de ser

0001

Os premios superiores a 2.500 €, terán unha retención do 20% 
enrriba do importe, que será prorrateado nestas participacións 
na proporción  correspondente ó seu valor nominal.

Loter
ia 
NADAL

de

etención do 20%

5
€uros

NÚMERO:

0001

3 2 4 9 7

Como vén sendo tradicional, Feiraco reserva o NÚMERO 32497 da Lotería de Nadal, que se sortea en Madrid 
o 22 de decembro de 2013, para ofrecer aos socios da Cooperativa.
Ofrécese a posibilidade de adquirir participacións de 5 euros que están á disposición dos socios nas Axencias 
de Feiraco así como nas oficinas e servizos en Ponte Maceira.
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Pola parte de Feiraco foi Alfonso 
Goris quen explicou a forma de 
traballar e os datos conseguidos 
no 2012 do noso grupo de ex-
plotacións. Feiraco conta actual-
mente cun grupo de 37 explota-
cións que queremos aumentar 
ata 60 ó final de ano, que está 
aberto a todo aquel socio que o 
desexe. Salientou a importancia 
de relacionar a xestión de custos 
con indicadores e ratios técnicos 
para poder sacar conclusións 
dos apartados que máis inflúen 
no rendemento económico. Ó 
mesmo tempo parecíalle de vital 
importancia dispoñer de indica-
dores dentro da xestión de cus-

de 80 explotacións e teñen un 
grupo de comparación estático 
onde meten os datos de 47 ex-
plotacións para ir vendo a evolu-
ción dos custos dun ano a outro.

O pasado dia 30 de outubro tivo 
lugar unha reunión dun grupo de 
traballo de xestión de custos nas 
instalacións de Feiraco aprovei-
tando a visita dos docentes da 
Universidade de Oviedo, Antonio 
Álvarez e José Antonio Pérez, 
expertos na materia. Por outra 
banda ós nosos técnicos sumá-
banse os das cooperativas Os 
Irmandiños, Cooperativa Agraria 
Provincial, Melisanto e Agris. 

A xornada tiña como finalidade 
poñer en común as distintas for-
mas de traballar no servizo de 
xestión técnica de custos dos 
diferentes invitados, coa finalida-
de de sacar conclusións e quen 
sabe se emprender accións xun-
tos para dotarnos de criterios e 
ferramentas comúns.

A exposición dos resultados co-
mezaba da man de Suso Otero, 
técnico e xerente da Cooperativa 
Agraria Provincial que presentou 
a súa forma de enfocar o servi-
zo e os servizos de que dispón a 
súa cooperativa, así como unha 
exposición sobre a explotación 
Granxa O Cancelo, que teñen en 
arrendamento e onde elaboran 
xeado artesán e leite pasteuriza-
do para a súa comercialización.

A continuación participou Rubén, 
técnico de custos da cooperativa 
Os Irmandiños para contarnos a 
súa experiencia. Temos que resal-
tar que esta cooperativa empezou 
hai 20 anos a facer análise de cus-
tos de produción e consta dunha 
base de datos moi extensa dende 
entón, que demostra o seu bo fa-
cer ó longo do tempo, como se 
demostra na seguinte gráfica.

Tamén hai que salientar a impor-
tancia que lle deu á participación 
dos gandeiros á hora de tomar 
ben os datos e de aforrar tempo 
no procesado.  Atenden a máis 

XORNADA TÉCNICA de CUSTOS en 
FEIRACO

Evolución 1992-2012

O obxectivo da 
xestión de custos 

debe ser o de avaliar 
a rendibilidade das 

nosas explotacións e 
que o socio se poida 
comparar dentro dun 
grupo homoxéneo e 

suficientemente grande 
para ter datos fiables.
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Ó final das ponencias interviron todos incluído o 
noso Director Xeral para poñer en común os pun-
tos de vista e os apartados máis importantes da 
xestión de custos, deixando como conclusións da 
xornada as seguintes premisas:

 – O obxectivo da xestión de custos debe ser o de 
avaliar a rendibilidade das nosas explotacións e 
que o socio se poida comparar dentro dun grupo 
homoxéneo e suficientemente grande para ter 
datos fiables.

 – Temos que ter indicadores técnicos asociados 

tos que aportaran datos a curto prazo para poder 
tomar decisións a tempo.

O grupo de especialistas da Universidade de Ovie-
do ofrecíannos o punto de vista de moitos anos de 
experiencia e dunha visión máis centrada na análise 
puramente económica e estatística, aportando un 
punto de vista moi interesante a incorporar na nosa 
rutina de traballo e deixando claro que a xestión de 
custos ten que servir para responder preguntas 
cara ó tipo de manexos e de acción que nos van a 
reportar un maior beneficio. 
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rar un maior número de explotacións.
 – Sería interesante traballar no desenvolvemento 
dunha ferramenta de traballo común que permita 
a total confidencialidade dos datos e a creación 
de informes concretos.

 – Vemos necesario repetir esta experiencia para 
seguir enriquecéndenos do debate xerado e po-
der trasladalo ós nosos socios.

Pola parte de Feiraco, simplemente recalcar que 
cremos indispensable este servizo para os nosos 
socios e faremos o posible para perdure no tempo 
e sexa valorado por cada socio que o utilice, de 
xeito que se converta nunha ferramenta útil para a 
toma de decisións na propia granxa. 

O prezo do leite é a variable económica máis 
importante (86,5% dos IT).

O peso das subvencións, no beneficio, é 
evidente.

A alimentación é un factor de produción 
determinante sobre os resultados xa que é 
o maior dos gastos e a súa xestión é básica 
cando a contribución do concentrado é 
relevante.

Maximizar o uso e produción de forraxes 
de calidade é vital. O custo de produción dos 
mesmos é maior do que se pensa.

A dispoñibilidade de terras próximas e 
produtivas é unha oportunidade que debemos 
saber aproveitar.

Maximizar o ICOF (ingreso sobre alimento) é 
clave.

Débese traballar máis con obxectivos 
técnicos.

Hai exceso de investimentos non 
produtivos e mala planificación.

O factor determinante no diferencial dos custos 
de produción, entre explotacións leiteiras, hoxe, 
é o GRAO DE EFICIENCIA.

O perfil das explotacións do grupo, cos 
mellores resultados, é o seguinte:

• Tamaño medio (700.000 – 1.000.000 litros).

• Custo de alimentación moderado.

• Amortizacións contidas.

• Produción UTA/día > 900 litros.

• Produtividade por vaca > 10.000 litros.

• Cualificación e dedicación alta de man de 
obra.
Fonte: Servizos Agropecuarios Feiraco – Custos 2012.

O Consello Reitor de FEIRACO desexa 
a todos os socios da Cooperativa, equi-
po de dirección, traballadores, clientes 
e consumidores dos nosos produtos, 
unhas felices festas de Nadal.

Que o ambiente familiar de paz e con-
cordia que se constrúe nestas datas, 
inspirado nunha tradición bimilenaria, 
identificada cos valores máis nobres, 
sexa unha nova oportunidade para 
construír unha sociadade máis frater-
na e solidaria.

E que, en consecuencia, o novo ano 
2014 abunde en beneficios para o coo-
perativismo cara a obxectivos de maior 
solidariedade e desenvolvemento

Consello Reitor de Feiraco

ós económicos que nos permitan sacar conclu-
sións acerca dos mellores manexos posibles, 
tanto a longo como a curto prazo.

 – Á hora de establecer obxectivos e de xulgar o 
rendemento de cada explotación é indispensa-
ble pensar nos obxectivos que teñen os seus 
compoñentes para adaptar as nosas recomen-
dacións ós mesmos.

 – Debemos avanzar en ter unhos criterios comúns 
de traballo para dispor da posibilidade de compa-




