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NADA de FUTURO INCERTO,
SE NON CAMBIAMOS SERÁ PEOR
José S. Montes Pérez. Presidente.

Sector primario
Un dos sectores máis vulnerables historicamente
sempre foi o sector primario aínda que a primeira
vista aparece como o máis imprescindible e básico.
En primeiro lugar depende directamente da natureza que aínda que se rexe por principios naturais iso
non significa que sexan sempre positivos e favorables, xa que por ser naturais convértense en inapelables e adversos moitas veces. É máis, cando
a natureza é favorable a reacción dos mercados é
pagar menos en orixe sen considerar outras alternativas, que as hai.
En segundo lugar, o prezo das materias primas non
os fixa normalmente o produtor, senón os mercados manexados por oligopolios comerciais con
tanto poder de negociación que nin queren entender as razóns de peso ou circunstancias coas que
conviven os pescadores, agricultores, gandeiros,
etc., ou unha relación de oferta-demanda moi relativizada ou condicionada polas grandes redes comerciais que acaban sendo monopolios.
Todo isto, así dito, parece que debería invitar a un
diálogo transparente das partes, pero o tempo demostra que non é doado, por iso, ante a agresividade dos mercados os produtores teñen que unirse
moito máis e os lexisladores telo moi presente.
Nesta coxuntura estamos agora xa no século XXI
cun lastre pouco favorable para avanzar, cun sector
primario pouco ou mal estruturado e un abandono
progresivo do mundo rural (costa e interior). Ante a
alerta das luces vermellas que se van prendendo xorden voces de preocupación e crises alarmantes que
repercuten nos máis débiles con máis incidencia.
Recuperable
Para o sector lácteo a crise non coincide con esta
situación circunstancial, senón que se mantén no
tempo con momentos de bonanza. No sector abrogandeiro falamos doutra cousa. É certo que a situación mellorou un pouco nestes últimos meses, recuperáronse algo os prezos do leite e tamén baixaron os custos das materias primas. Son ámbalas
dúas circunstancias favorables pero non hai garantía de estabilidade –como pasou outras veces–,

por iso debemos seguir incidindo en mellorar nós
e buscar estratexias que garanten a estabilidade;
a mellor de todas é a integración e tratar de facer
unha fronte común para una posterior negociación.
A Comisión Europea e, moito máis aínda, o Consello Económico e Social Europeo, mostraron a súa
preocupación polo desequilibrio negociador, cada
vez maior no sector da distribución alimentaria, que
sofren máis os consumidores polas prácticas desleais producidas dentro da cadea de subministro
co agravante das diferentes lexislacións dentro da
propia UE.
As grandes cadeas de distribución ademais de
ser clientes das empresas ou cooperativas agrícolas ou agroalimentarias, son ao mesmo tempo as
maiores competidoras delas cando se converten
en comercializadoras das marcas brancas, converténdose nunha verdadeira ameaza para o rural, que
poñen en situación de alto risco, cando se observan países ou grupos que tratan de comprar terra
para asegurar o seu autoabastecemento nun camiño cara o monopolio.
Como vimos dicindo, a nova Lei de medidas para
mellorar o funcionamento da cadea alimentaria deberá pontenciar un entendemento obrigado para
poñer orde no sector e salvar o noso rural.
Os contratos entre industria e produtores deberían axudar a limitar as prácticas abusivas, pero as
“franquicias” que moitas veces se lle impoñen ao

4 ı PRESIDENCIA
LEITE COMERCIALIZADO POR
COOPERATIVAS

COOPERATIVAS LÁCTEAS EUROPEAS
País

MM. €

País

% SOBRE TOTAL

*Friesland Campina

P. Baixos-Alemaña

9.450

SUECIA

100%

*Arla Food

Dinamarca-Suecia

6.650

IRLANDA

98%

Kerry Groop

Irlanda

3.790

FINLANDIA

97%

*Humana Milchunion

Alemaña

2.440

DINAMARCA

94%

Nordmilch

Alemaña

2.230

HOLANDA

83%

Glambia

Irlanda

2.110

PORTUGAL

65%

Sodial

Francia

2.100

ALEMAÑA

52%

Valio Group

Finlandia

1.710

FRANCIA

47%

Lactogal

Portugal

1.200

ITALIA

40%

Granarolo

Italia

960

ESPAÑA

30%

* Actualmente ARLA FOOD xa incorporou granxas inglesas e CAMPINA fusionouse con HUMANA.

produtor vician o propio contrato que significan que o produtor
asume custos e riscos relacionados coa produción, por iso se
reclama maior contundencia sancionadora para evitar estes fraudes que ocorren.
Tanto o chamado Paquete Lácteo como as novas leis ás que
nos referimos na revista anterior
(Nº 104) deben contribuír a un
xusto equilibrio dentro dos mercados de alimentos, non sempre fáciles de conseguir pola
especulación ou o dominio dos
mercados nos que participan
intereses alleos á lei de oferta
e demanda, que só podía comprenderse dentro duns límites.
Con futuro
Hai certa alarma social que en
base a proxeccións estatísticas
auguran para 2050 uns 9.000
millons de persoas no mundo –
un 30% máis–, teremos necesidade de duplicar a produción de
alimentos para alimentar aos que
vivan en 2050, entre eles seguro que estarán os nosos nenos
e mozos. Suponse que un 70%
da poboación será urbana, cando
agora aínda non chega ao 50%,
e dicir, proporcionalmente seremos menos a producir.
Outros danlle menos importancia ao aumento da poboación e
fíxanse máis nos cambios do desenvolvemento económico cunha

tendencia a unha mellor renda e a
unha maior demanda no consumo
de carne, coa urxencia de producir máis forraxes e cereais.
Nesta coxuntura xogan un papel
importante os produtos lácteos,
como xa estamos vendo agora
coa maior demanda de China e
outros países emerxentes.
Tamén vai contar no futuro a terra
–incluso xa está contando agora
cando as axudas da nova PAC estarán vinculadas á terra–, porque
se non temos terra seranos moi
difícil competir con outros países
produtores. Terra haina, por tanto
haberá que poñerse a traballala.
Nin unha soa das cooperativas
agroalimentarias de España está
entre as 25 primeiras da UE por
facturación. Por iso a ”Lei de
fomento da integración de cooperativas” é moi oportuna e necesaria, pois as 60 entidades

máis potentes de España facturan 6.600 millóns de euros, o
mesmo que a quinta cooperativa
europea. Un dato para poñerse a
chorar ou para iniciar unha marcha decidida cara ao aumento de
tamaño das cooperativas e que
estas teñan capacidade de negociar cos distribuidores.
Aínda que os datos desta páxina
non están actualizados, dannos
unha idea moi clara de cómo está
a situación en Europa dentro do
sector lácteo.
Percíbese claramente a diferencia con nós, especialmente nos
países do norte de Europa que
teñen a produción, transformación e comercialización do leite moito máis concentrada e as
cooperativas lideran notablemente o sector.
Ante este panorama vemos as
OPLs como unha oportunidade
que non podemos perder.
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PARÁMETROS que EXPLICAN a
CALIDADE NUTRICIONAL das
FORRAXES
Alfonso Goris Pereiras, Veterinario-nutrólogo.
O tipo de forraxe e o seu procesamento determinan a composición química e calidade do
alimento conservado, a calidade determina o valor nutricional e finalmente, a produtividade
dos animais.
Existe unha serie de análises que permiten determinar a composición química, o valor nutricional e o potencial grao de deterioro dos alimentos.
Nas explotacións de leite existe unha tendencia cada vez maior a integrar as dietas case todo
o ano con feos e ensilados e isto contribúe a estabilizar a oferta anual de nutrientes. As forraxes conservadas son imprescindibles, onde ás veces chegan a constituír o 60% da materia
seca total subministrada diariamente.

A importancia dun bo diagnóstico
As forraxes conservadas (feos,
ensilados) posúen calidades nutritivas moi diversas e cumpren
roles metabólicos distintos (enerxéticos, proteicos, fibra efectiva,
etc.) en función do tipo de cultivo ou parte do mesmo que se
conservou. Aínda máis, as variacións de nutrientes dispoñibles
poden ser moi altas dentro dunha mesma especie de cultivo ou
pradería, dependendo de factores ambientais e de manexo.
Os desequilibrios das dietas (cali-cuantitativos) representan unha
das principais causas de perda
de produtividade nos sistemas
gandeiros pastorís.
Para fornecer unha dieta equilibrada de acordo aos requerimentos do rabaño é esencial coñecer,
antes de executar calquera formulación ou de adquirir algún suplemento alimenticio extra para a
tempada, o valor nutricional das
forraxes que se conservaron.

Se a información da calidade non
é xenuína e se extrapolan datos
doutras fontes (bibliografía e do
estranxeiro, principalmente) calquera intento de realizar un balance de nutrientes podería fallar.
Doutra banda, é necesario recordar que as forraxes conservadas
(secas ou húmidas) son recursos
moi susceptibles ao deterioro se

as condicións de preservación non
son as adecuadas. A exposición
dos materiais á intemperie, a contaminación con fungos ou outros
materiais estraños e as fermentacións indesexables poderían provocar danos irreversibles na saúde e ou produtividade animal.
En calquera laboratorio especializado está dispoñible unha ampla
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gama de análises que permiten coñecer a composición química e nutricional dos alimentos para o gando.
Con todo, algunhas destas análises son de alta complexidade e non sempre a información que brindan
mellora substancialmente o resultado dun balance
básico de racións, xa que ás veces posúen un escaso valor “predictivo” dos atributos nutricionais
dunha forraxe determinada, ademais, poden ser moi
custosas.
Por estas razóns, a nivel internacional estanse
realizando desde hai algúns anos esforzos para
seleccionar un grupo acoutado de análise que permita valorar adecuadamente as forraxes, en forma
sinxela, de rápida resolución, cunha boa correlación
(valor predictivo) e económicas.
Neste marco, algúns laboratorios están utilizando,
para algúns parámetros, o método denominado
NIRS (espectroscopía de reflectancia no infravermello próximo), que é unha técnica de análise nondestrutiva que, correctamente calibrada, cumpre
con algúns destes requisitos.
Diagnóstico da calidade e valor nutritivo
En termos xerais, o diagnóstico da calidade e do
valor nutritivo das forraxes conservadas realízase
combinando tres tipos de análises:
Análises químicas
Análises biolóxicas
Análises organolépticas
Estas son as análises máis representativas que actualmente recomendan os nutricionistas para obter
información básica que permita realizar un manexo
adecuado e formular dietas equilibradas.
1. Parámetros relacionados ao procesamento e
conservación da forraxe
Materia Seca (% MS): indica indirectamente a cantidade de auga da forraxe. Os balances da dieta deben realizarse sempre sobre base de materia seca.
pH (sen unidade): Concentración de ions hidrógeno (H), indica o grao de acidez do material. Valores
de pH superiores a 5.5 indican unha inadecuada fermentación láctica, con posible fermentación butírica.
Nitróxeno Amoniacal (NH3), como proporción do nitróxeno total da forraxe (NH3 / %NT). Indica o grao
de diseminación ou degradación das proteínas. Non
son adecuados os valores superiores ao 15%.
Nitróxeno insoluble en deterxente ácido e en deterxente neutro (NIDA e NIDIN/%NT, respectivamente), representan indirectamente a proporción de proteínas e de fibra danadas e polo tanto non dispoñibles
para o animal. Non son adecuados os valores superiores ao 15% e indican que na forraxje produciuse a
reacción de Maillard (quecemento con formación de
compostos indixestibles). Confire ao material unha
típica cor marrón e certo cheiro a “tabaco”.

Ácido láctico (% ou mmoles), é o principal produto
da fermentación anaeróbica dos carbohidratos da
forraxe. É un ácido graxo volátil, fonte de enerxía.
Unha boa fermentación produce non menos de
3% de ácido láctico. Aumenta cando hai almidón
ou azucres solubles na forraxe.
Ácido butírico (% ou mmoles), é tamén un ácido
graxo volátil, pero produto dunha fermentación
indesexable dos carbohidratos, en presenza de
osíxeno. Non son adecuados aqueles valores superiores a 0,1%. Confire ao material un cheiro pútrido. O animal rexeita este tipo de alimento.
Micotoxinas: metabolitos secundarios producidos
por certas especies de mofos que crecen sobre
diversos alimentos, baixo determinadas condicións ambientais. Son compostos que causan
enfermidades, tanto no home como nos animais,
coñecidas co nome xenérico de micotoxicosis. As
determinacións suxeridas e os límites máximos de
aceptación son: aflatoxinas (25 ppb); deoxinivalenol ou DON (300 ppb); zearalenona (250 ppb) e o
tricoteceno toxina T-2 (100 ppb).
2. Parámetros relacionados coa composición
química (análises químicas de laboratorio)
Proteína bruta (% PB), esta fracción inclúe tamén
as substancias nitroxenadas non proteicas (NNP)
como aminas, amidas, urea, nitratos, péptidos e
aminoácidos illados. Non sempre un alto nivel de
PB significa bo nivel proteico. Os compostos NNP,
solubles ou moi degradables, posúen menor valor
nutricional que as proteínas verdadeiras.
Fibra deterxente neutro (% FDN), representa os
compoñentes da parede celular das plantas: hemicelulosa, celulosa, lignina, etc. Non sempre un alto
valor de FND implica un alimento de tipo “fibroso”,
todo depende da súa composición química (grao
de lignificación) e do tamaño das partículas. Se son
moi pequenas dispoñerase de menos “fibra efectiva” (FDNef).
Fibra deterxente ácido (% FDA), é unha parte da
parede celular composta por celulosa ligada a lignina, ademais de compostos Maillard; sílice; cutina,
etc. Esta fracción é un indicador indirecto do grao
de dixestibilidad da forraxe: canto máis alta, menos
dixestible.
Lignina (% Lg), é un polifenol que se produce cando maduran as plantas, para darlle rixidez e sostén, por iso principalmente se atopa nos talos e
en xeral é maior en certas as leguminosas (alfalfa,
lotus, trébol vermello). A lignina actúa como unha
barreira para a dixestión microbiana ruminal da celulosa e a hemicelulosa, que en estado case puro
son moi dixestibles. A maior cantidade de lignina,
menor dixestibilidade da planta.
Cinzas (%Cz), esta fracción está composta de
minerais (macro e micro-elementos), tanto pro-
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pios do vexetal como adquiridos
do ambiente. En case todas as
forraxes esta fracción é inferior
ao 10%. Se supera este valor,
hai fortes sospeitas de contaminación con terra. En moitos casos é recomendable analizar nas
cinzas os contidos de minerais
clave para o balance da dieta
(calcio, potasio; fósforo, magnesio, etc.).
Extracto etéreo (?), é a fracción
de lípidos do alimento. Contén
principalmente aceites e graxas.
Valores superiores ao 14 % indican que o alimento en cuestión
non debería integrar unha gran
proporción da dieta total. Poden
ser tóxicos para as bacterias
ruminales. Ademais, durante o
almacenamiento predispoñen a
poñer rancios os materiais cando
estes non están adecuadamente
acondicionados.
3. Parámetros relacionados coa
dixestión (análises biolóxicas)
Dixestibilidade in vitro da materia
seca (%DIVMS), indica indirectamente canto alimento quedará retido no tracto gastrointestinal para
ser dixerido (en rume e intestinos).
Se os valores son inferiores ao
55%, a forraxe considérase de moi
baixa calidade. Esta análise aínda
se utiliza para calcular o valor enerxético das forraxes, con todo está
comprobado que en moitos casos
non é un bo estimador.

cambio, cando os alimentos altos
en PB posúen máis do 50% de
PNDR considéranse do tipo “pasantes”. (ver fotos Nº 1).
Fibra deterxente neutro-dixestible (FDNdixestible), é o máis
novo das análises. Determínase
mediante unha técnica in vitro similar á DIVMS. Indica de xeito indirecto que proporción da parede
celular da forraxe que poderá ser
dixerida en rume.
Tamaño de partícula, esta análise, tamén de recente axuste,
realízase pasando unha mostra
da forraxe a través dun sistema
de cribos con tamaños de poros
estandarizados. Utilízase normalmente o denominado separador
de partículas “Penn State” (set
de 3 a 4 bandexas, tipo zarandas). Esta análise é unha boa indicadora da efectividade da fibra
da forraxe (FDNef). Tamén se utiliza o z-box. Persoalmente, creo
que predi mellor a efectividade
da fibra que o separador de Pensilvania. (ver foto Nº 2)

Nº 2 Z-BOX.

4. Análises organolépticas (determinacións visuais, olfativas e
táctiles)
Cor: gama de cores do verde
a marrón escura. Indicador das
condicións de almacenamento,
do grao de humidade do material, a ocorrencia de reacción de
Maillard e tamén da presenza
de fungos. En caso de ensilado
de millo, a verde de ton lixeiramente “oliva”, indica condicións
adecuadas de procesamento e
almacenamento. Marrón escura,
reacción de Maillard (que xera
unha especie de lignina artificial)

Proteínas degradables e non
degradables en rume (%PDR%PNDR), determínanse mediante
a técnica de “saquiño de nailon”
incubadas durante determinados
períodos de tempo no rume dun
animal fistulizado. Se as proteínas son moi degradables (máis
do 70%) no rume producirase
unha gran cantidade de NH3. En

Nº 1 Vaca fistulizada e análise do residuo.

Nº 3 Fermentación butírica
e contaminación por terra.
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e se se visualizan seccións brancas, presenza de
fungos.
Cheiro: do suave perfume a vinagre ao rancio-putrefacto. Indica se as condicións de procesamento
foron adecuadas (suave a vinagre); fermentación
hiper-acética-material húmida (avinagrado); fermentación butírica (putrefacto e rancio); fermentación
alcohólica (cheiro a alcohol) por exemplo, en grans
húmidos almacenados moi “secos” e presenza de
osíxeno). No caso do feo, cheiro a tabaco forte indica reacción de Maillard.
Textura: flexibilidade e humidade de talos e follas,
aspectos do gran. Talos moi “leñosos” e anacos
visibles de mazorcas; material seco, desparello, áspero pero “brando”; forraxe que “molla” ou está
“esbaroso”. Grans pastosos e suaves ao tacto ou
grans duros e vítreos; grans inmaturos con aspecto
“leitoso”. Estas determinacións son indicadores do
estado en que o cultivo se procesou e se preservou. Nos ensilados de herba, a integridade do talo
e das follas, así como a diferente cor dos mesmos,
son datos claves para a súa análise de textura.

Todas estas análises aportarán moi boa información se se realizan sobre “mostras representativas” das forraxes que consumirán os animais. Por
iso, débese consultar ao profesional asesor ou ao
laboratorio sobre os procedementos máis adecuados para toma da mostra e o seu acondicionamento para enviala ao laboratorio.
Así mesmo, tamén se suxire que os resultados
destas análises sexan supervisados polo profesional asesor que realiza os balances das dietas,
xa que a partir dalgúns deles deberá estimar finalmente o valor enerxético, proteico ou aniónicocatiónico, etc.

Mucor
(branca/grisácea)

Penicillium
(verde/azul)

Nº 4. Algúns fungos frecuentes

Aspergillus
(amarela/verde)
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O libro “JESÚS GARCÍA CALVO.
FEIRACO, un MODELO COOPERATIVO
para o DESENVOLVEMENTO RURAL
GALEGO”
HOMENAXE PÓSTUMA AO FUNDADOR E ALMA DE FEIRACO DURANTE MÁIS DE 40
ANOS
No Paraninfo da USC
O acto de presentación da obra,
presidido polo presidente da
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, reuníu a preto de 200 persoas, entre membros da familia
García López, da Cooperativa e
da Universidade nunha emotiva
cerimonia con ambientación musical a cargo dun grupo de cámara e un guitarrista nicrariense.

JESÚS GARCÍA CALVO
FEIRACO, UN MODELO COOPERATIVO
PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL GALEGO

O volume recolle o pensamento
e obra deste líder cooperativista e ilustre intelectual galego a
través de múltiples artigos publicados durante máis de catro
décadas á fronte de Feiraco.
Inclúe tamén colaboracións de
distintas personalidades e profesores universitarios, con fortes
vencellos persoais e profesionais a García Calvo e ligados ao
IDEGA e ao Consello Social da
Universidade.
Na mesa de presidencia, ademáis
do Presidente de Feiraco, estaban o Reitor da USC, a Conselleira do Medio Rural e o Presiente
do Consello Social da USC.

Jesús García Calvo. Feiraco, un
modelo cooperativo para o desenvolvemento rural galego é
o título da obra que se presentou no Paraninfo da USC e que
supón o recoñecemento post
mortem ao presidente de honra e
fundador da Cooperativa, xerme
do cooperativismo agrario de Ga-
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licia e referente actual do sector
leiteiro nacional.
Sobranceiras figuras do eido
universitario e intelectual, directivos e traballadores de Feiraco
e familia quixeron rendir tributo
a este ilustre pensador galego
nun sentido acto, presidido polo
presidente da Xunta de Galicia,

Alberto Núñez Feijóo, ao que
tamén asistíu o reitor da Universidade, Juan Casares Long, e a
conselleira do Medio Rural e do
Mar, Rosa Quintana; e ambientado pola música do grupo de
cámara Minueto e do guitarrista
nicrariense, moi próximo ao homenaxeado, Xosé Guzmán.
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Escribindo as claves do desenvolvemento cooperativo
O libro recolle, en preto de 400 páxinas, o pensamento de García Calvo sobre a concepción e medidas necesarias para o desenvolvemento pleno do
medio rural galego baseado nun modelo cooperativo. O asociacionismo agrario entendido de maneira
profesionalizada, rendible, competitiva e innovadora,
debidamente integrado nunha estrutura de Economía Social. O volume inclúe porén múltiples reflexións deste ilustre intelectual tanto de corte técnico,
documental, como, e sobre todo, humano, elaboradas durante máis de 40 anos á fronte de Feiraco e
agora impresas nesta obra. Unha ampla escolma sobre economía agrogandeira galega, que agora honra
a memoria do fundador de Feiraco, e que se complementa con artigos doutras destacadas figuras do
mundo académico ligadas ao Instituto Universitario
de Estudios e Desenvolvemento Económico de Galicia (IDEGA) e ao Consello Social da USC, que o
homenaxeado presidíu durante 8 anos, e con fortes
vencellos desde o punto de vista persoal e profesional con Jesús García Calvo.
Afecto, respecto e admiración dos seus sucesores
O presidente da Cooperativa, José Montes, lembrou
que a relación que mantivo con Jesús García Calvo
remóntase aos comezos de Feiraco, cando xermolou un proxecto cooperativo de longo alcance ligado
a Cáritas Interparroquial de Negreira. “O liderado”,
destaca Montes, “estivo sempre nas mans de D.
Jesús, que acabou sendo unha institución comarcal,
punto de referencia e cerebro dun verdadeiro movemento de masas cunha resposta encomiable a pesar
dos escasos medios dos que se dispoñía”. E que foi
aí cando naceu o “meu afervoamento por un home
insigne, cunha capacidade cum laude” no plano persoal e profesional. Ser o seu sucesor e ter a responsabilidade de continuar “un proxecto que segue
mirando ao desenvolvemento rural e ao benestar da
súa xente” cólmao agora de satisfacción.
O director xeral de Feiraco, José Luis Antuña, referíuse con admiración á figura de García Calvo ao
lembrar que “telo coñecido e traballado con el foi
unha honra e un estímulo. Falar con el era recibir
unha lección continua. Cando finou, no 2011, foise
unha vida que trascendeu a súa propia porque deixaba unha triple herdanza: a da familia, a da cooperativa que construíu e gobernou democraticamente
durante 4 décadas e a dun intelectual que entendeu
con paixón o tempo que lle tocou vivir”. Escribíu

amplamente con gran sentido crítico e base técnica sobre a evolución histórica de Feiraco, as coxunturas e o seu contexto, “desde o entusiasmo
fundacional, a entrada na Comunidade Económica
Europea ou a severa crise que atravesou a Cooperativa no 2005 (cando me incorporei) e que obrigou
a un cambio estratéxico que el titelou con acerto e
compromiso”, rememorou Antuña.
Compromiso vital co agro galego
De amplísima formación académica e profesional en
ciencias sociais e humanísticas, Jesús García Calvo (1921-2011), foi licenciado en dereito e rexistrador da propiedade. Foi presidente do Consello
Social da USC e de UTECO Coruña, pertenceu ao
Consello de Administración de FINSA e da Caixa
Rural Provincial da Coruña. Autor de numerosos
artigos e conferencias sobre economía social, cooperativismo e desenvolvemento rural, foi tamén experto en políticas agrarias da Unión Europea e a
súa opinión ten sido referente intelectual independente e crítico.
O seu fondo compromiso coa mellora da economía rural en Galicia levouno a dedicar boa parte
da súa vida, de maneira altruista, a liderar a reconversión do agro galego, cambiando o seu individualismo e baixa produtividade por un modelo
de cooperación eficaz. Case con 50 anos, Feiraco
mantén viva a súa identidade cooperativa e lidera
o sector leiteiro en Galicia, facendo oír a súa voz,
presidindo e participando nas primeiras institucións, entidades e foros que en Galicia e España
definen o modelo presente e futuro da economía
social e do sector.
Recoñecementos
Entre outras distincións, Jesús García Calvo recibíu as seguintes: Premio Agrario de Galicia 2005,
Medalla de Ouro da USC, Medalla de Ouro da
Cámara de Comercio, Industria e Navegación de
Santiago de Compostela, Comendador da Orde
do Mérito Civil Agrícola, Insignia de ouro e brillantes como socio fundador de Feiraco.
Como presidente de Feiraco, recolleu, no seu
nome, numerosas distincións, entre elas: Medalla
de Galicia, Premio Agrario de Galicia á traxectoria
empresarial, Premio Euroforo Empresarial á empresa galega con maior proxección exterior, Premio Carrefour ao produto preferido polos consumidores ou Premio Consumer ao leite de mellor
relación calidade-prezo.

NOTA:
Esta noticia está recollida dunha nota de prensa que se publicou con motoivo da presentación do LIBRO nun acto moi solemne no
Paraninfo da USC, do que daremos cumprida información na próxima Revista.
A este acto sucederanse outros para facer chegar a socios e traballadores o pensamento e valía do noso Presidente de honra e Fundador que finou o día 12 de febreiro de 2011.
Na Cooperativa hai reservado un exemplar para todos os socios.
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AULA en BUSTO-CORZÓN
En plena faena de ensilaxe sorprendemos aos amigos da SAT
BUSTO-CORZÓN en terras de
Mazaricos. Era unha mañá soleada no comezo do outono.
Este ano está resultando moi boa
a colleita de millo, por iso as instalacións habilitadas para esa fin
están resultando escasas.
Aproveitando o bo tempo estaban todos os socios centrados
nas tarefas de almacenaxe mentres nas súas instalacións estabamos a piques de rematar unha
etapa de aula móbil que durante
os meses de setembro e outubro se desenvolveu dentro da
explotación gandeira, para que
nenos e nenas da provincia coñecesen in situ a realidade gandeira, centrada especialmente
nunha granxa modelo que produce uns 8.200 litros de leite
cada día e que Feiraco envasa e
comercializa.
Puidemos observar como os nenos vivían intensamente unha experiencia nova en contacto coa
realidade da granxa, ensumidos
no contacto directo coas becerriñas que garanten a continuidade
da explotación leiteira.
Ademais dos mestres e mestras,
atendían os nenos uns animadores que conectaban perfectamente co espírito cooperativo de Feiraco e poñían en valor un produto
excelente vital nesas idades.
Resultaba unha verdadeira festa
ao aire libre ou dentro da aula
móbil que instalou a Cooperativa Feiraco alí para cooperar na
educación dos nenos en favor
dunha alimentación sa e poñer
en valor o traballo ben feito dos
nosos labregos.

A continuación –nesta mesma páxina e nas seguintes– ensinámosvos as fotiños dos alumnos que participaron, durante o mes de setembro, na presentación dun libro de contos. No próximo número
da revista incluiremos as dos Colexios que participaron no mes de
outubro.
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DE ONDE VÉN o LEITE?, o
CONTO de FEIRACO para os MÁIS
PEQUENOS da CASA
Este libro de contos, na súa dobre versión para nenos de 3 a 7 e de 7 a 10 anos, foi presentado e representado na granxa SAT Busto Corzón de Mazaricos polos seus autores Enrique
Mauricio e Carlos Taboada aos alumnos de diferentes colexios da Coruña durante os meses
de setembro e outubro.
De onde vén o leite? achega a través dos ollos dos seus protagonistas as claves para entender a historia do leite en Galicia e detalles sobre o manexo, alimentación das nosas vacas, o
método e a filosofía de Feiraco, baseados no lema Alimentando un xeito de ser.
De onde vén o leite? dálle vida
literaria aos pequenos Roi e Belén que descobren, grazas á súa
familia, amigos e profesores, os
segredos do mundo leiteiro en
Galicia; desde a importancia dos
pastos, pasando polo manexo e
a muxidura dos animais, o tratamento e envasado en fábrica ata
os briks de leite Feiraco que chegan cada día a milleiros de fogares de toda a Comunidade e fóra
dela. “Sinxelos, entretidos e que
sentidos contos pensados tanto
para nenos de 3 a 7 anos como
de 7 a 10 é a nova fórmula puxemos en marcha desde a Coope-

rativa para achegarnos aos máis
pequenos da casa dun xeito ameno, participativo e educativo”,
explica a xefa de marqueting de
Feiraco, Mónica Casas.
O leite: unha aventura para ler,
beber e vivila
Máis de 1.000 nenos de entre 3
e 10 anos de diferentes colexios
da provincia da Coruña tiveron a
oportunidade de asistir en directo,
durante os meses de setembro e
outubro, á representación desta
obra da man dos seus propios
creadores. Os autores da coñecida colección infantil de Xerais

“Polo Correo do Vento”, Enrique
Mauricio e Carlos Taboada, escenificarán a pé de campo, na granxa
SAT Busto Corzón de Mazaricos,
as aventuras dos protagonistas
de De onde vén o leite?.
Roi, Belén, Antía, Mari, Kaizen
ou Ramón, entre outros moitos
personaxes, comenta Mónica
Casas, “entrarán a formar parte
das vidas dos nosos pequenos
trasladándolles as tarefas cotiás
dunha explotación gandeira produtora de leite, así como as rutinas, costumes e valores propios
do rural galego”.

Alumnos do CPI A Picota, Mazaricos

Alumnos do CPI A Picota, Mazaricos

Alumnos do CEIP Víctor Sáenz de S. Cosme, Mazaricos

Alumnos do CEIP Pino de Val, Mazaricos
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Alumnos do CEIP Pino de Val, Mazaricos

Alumnos do CEIP O Coto, Negreira

Alumnos do CEIP O Coto, Negreira

Alumnos do CEIP O Coto, Negreira

Alumnos do CEIP O Coto, Negreira

Alumnos do CEIP Pedrouzos, Brión

Alumnos do CEIP O Coto, Negreira

Alumnos do CEIP O Coto, Negreira

Alumnos do CEIP Ramón de Artaza y Malvárez, Muros

Alumnos do CEIP Barouta, Ames

Alumnos do CEIP Pedrouzos, Brión

Estoy más que seguro...

¡Estoy agroseguro!
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

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG.
• 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
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SEGUROS de RETIRADA de ANIMAIS,
MEDIDAS FRONTE á CRISE
A difícil situación económica que
atravesa o país está a provocar
que todos os sectores económicos se resintan. No caso do
seguro agrario, as Administracións públicas, tanto o Ministerio
de Agricultura, como as Comunidades Autónomas víronse na
necesidade de recortar moitas
das súas partidas orzamentarias,
polo que a destinada a subvencionar as primas dos seguros
agrarios non foi unha excepción.
Esta situación está a provocar
que, aínda que as primas do seguro non sufrisen cambios, o custo ao que ten que facer fronte un
agricultor ou gandeiro sexa, para
o plan 2013, máis elevado que no
anterior, o cal se está a notar con
especial intensidade nos Seguros
de Retirada e Destrución de Animais Mortos na Explotación.
Plenamente conscientes desta
situación, Agroseguro e as Entidades Coaseguradoras que o
compoñen, no seu compromiso
co sector agropecuario, incorporan, para o plan 2013, interesantes novidades encamiñadas
a que os gandeiros poidan continuar contratando estas coberturas, que sen dúbida son de grande utilidade para a súa actividade
diaria, ao mesmo tempo que se
mellora a calidade no servizo.
Entre as novidades máis importantes, destaca que, por primeira
vez, se permite fraccionar en tres
prazos o pagamento da prima
do seguro a aqueles gandeiros
cuxo custo a cargo do tomador
sexa de 300 euros ou superior,
sen que isto supoña ningún gasto adicional para o gandeiro. É

recomendable, polo tanto, que
os gandeiros que queiran seguir
contando coas coberturas que
ofrece o Seguro de Retirada e
Destrución de Animais Mortos na
Explotación acudan ás súas Entidades Aseguradoras ou mediadores de seguros e consulten as
condicións para acollerse a esta
nova modalidade de pagamento.
Ademais puxéronse en marcha
outras iniciativas que pretenden
minimizar, na medida do posible, o
custo para o gandeiro. Así, entre
outras medidas destacan a redución de tarifas en función do ámbito e da especie; a mellora da táboa de bonificacións e recargas; e
a redución dos gastos de xestión
e da recarga de seguridade.
Por outro lado, co obxectivo de
continuar mellorando no servizo,
dende o 10 de xullo ampliáronse
as vías para solicitar a retirada de
animais mortos, de maneira que
a partir de agora poderá facelo
de dúas formas:
1. A través da páxina web de
Agroseguro: www.agroseguro.es, dunha forma áxil e moi
intuitiva.
2. Coma sempre, a través do teléfono, podendo escoller se
prefire chamar a un número
fixo ou a un móbil.
Os gandeiros satisfeitos co Seguro de Retirada
Segundo o último estudo realizado por Agroseguro sobre o Índice
de Calidade Percibida sobre os
Seguros de Retirada e Destrución de Animais Mortos na Explotación, o 75,2% dos gandeiros
móstranse satisfeitos ou moi sa-

tisfeitos con estes seguros, valorándoos globalmente cun 7,63
entre unha puntuación de 0 a 10.
Se nos fixamos en aspectos máis
concretos do seguro destaca
que o 90% dos asegurados entrevistados valoran moi positivamente o trato recibido, tanto no
momento de solicitar a retirada
dos animais, coma no momento
de realizar a retirada. Ademais o
70% dos gandeiros enquisados
afirma que o servizo se realizou
en 24 horas.
É interesante que en certas comunidades autónomas que se
poden considerar máis representativas no que aos seguros de
gando se refire, como Galicia ou
Asturias, outorgan puntuacións
moi positivas a estes seguros:
7,74 e 8,49 respectivamente.
Estes datos veñen a confirmar
o esforzo que realizan todas as
administracións públicas, organizacións agrarias e entidades aseguradoras na incorporación de
novas medidas que melloren as
condicións do seguro, así como
en dar respostas positivas ás necesidades do sector.

Feiraco xunto cun grupo
de cooperativas constituíron unha Correduría
de Seguros UCOGA
con condicións altamente positivas para todos
os socios e se adapta a
todas as necesidades da
xente do rural.
Chame a FEIRACO:
Tlf.: 981 818 248
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TEN PRESENTE que TI ES FEIRACO
e FEIRACO ESTÁ en TI
Carmen Rodríguez Rodríguez
O día 6 de setembro, desde o
Consello Reitor organizamos
unha reunión cun grupo de mulleres socias de Feiraco en Ponte Maceira, para establecer un
contacto directo coa realidade da
Cooperativa, coñecela mellor e
valorar as oportunidades que nos
ofrece así como as posibilidades
de comprometernos e participar
activamente.
O noso director xeral, José Luis
Antuña, tamén fixo unha presentación xeral das actividades e
proxección da cooperativa, puxo
en antecedentes o benestar da
cooperativa na actualidade e os
obxectivos marcados de cara ao
futuro.
Intentamos marcar nesta pequena xuntanza a importancia e
o valor que teñen todas e cada
unha das socias desta cooperativa independentemente da súa
idade ou circunstancia na que
se atope, pois cremos que coa
experiencia dunhas aprendemos
todas as demais. Así mesmo quixemos deixar patente a dispoñibilidade e apoio que dende a cooperativa se pretende dar ás socias, seguindo unha liña marcada
polas súas propias inquedanzas
enfocadas sempre ao papel que
desenvolve a muller no rural, relacionándose coa súa contorna,
tanto no ámbito persoal, como
no laboral e social de cada unha.
Algunhas posibilidades serían
cursos de formación, xornadas
informativas, charlas, pequenas
viaxes, talleres de manualidades,
formar grupos de apoio e axuda
a domicilio, centros de día, etc.,
estando abertas a todas as suxestións ou prioridades que se
presenten.

Contamos co apoio e experiencia
do equipo de dirección así como
a valía persoal e profesional do
noso presidente, José Montes,
pero o máis importante é que
contamos cunha gran fortaleza
que é a nosa mesma Cooperativa e como tal debemos afianzarnos nela. Todos os posibles
obxectivos poderemos ir canalizándoos a través da Fundación
Feiraco con vistas a favorecer o
máis posible ás nosas sociais.
Estamos organizando unha viaxe
para o día 22 de novembro, coa intención de visitar unha cooperativa de horta no Salnés (HORSAL),
outra de viño (MARTÍN CÓDAX)
pola mañá, e pola tarde a fábrica de Clesa en Caldas de Reis,
que amosan grandes proxectos
cooperativos con presenza nos
mercados e con proxección de
futuro. Consideramos que é unha
boa oportunidade para coñecer
experiencias que poden ser un
referente a considerar polas circunstancias en que se formaron
e evolucionaron apoiando á súa
xente, á súa terra e á súa cultura, consideradas hoxe como emblemáticas tanto no viño galego,
dentro e fóra das nosas fronteiras, como xeradoras de riqueza e
valor engadido as outras.
As socias interesadas deben comunicarse antes do 16 de nov-

embro coa Secretaría de Feiraco
polo teléfono de Atención ao Socio: 981 818 248.
Como vedes quédanos todo un
camiño por percorrer, pero son
da idea de que con pequenos e
constantes pasos conseguiremos
grandes fins. Dende aquí quero invitarvos a que nos axudedes nesta iniciativa, cada unha dentro das
súas posibilidades e respectando
sempre as nosas limitacións.
Consideramos que esta é unha
maneira creativa de formar e desenvolver un bo ambiente de cooperativismo e, ao mesmo tempo,
fortalecer o vínculo de cooperativa-socia e socia-cooperativa.
Plan futuro
1. Buscar ou crear espazos de
encontro para coñecernos e
compartir as nosas inquedanzas e experiencias. Dependendo do número de mulleres participantes ata se podería considerar a posibilidade de ter
algunhas reunións por zonas.
2. Aproveitar todas as oportunidades que nos ofrece a Cooperativa para formarnos e
capacitarnos tanto no aspecto profesional agro-gandeiro
como no máis persoal e social.
3. Coñecer outras experiencias
cooperativas que xa están funcionando.
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4. Cooperar co Plan de igualdade da Cooperativa
cara a igualdade de xénero, tanto dentro coma
fóra da Cooperativa.
5. Fomentar as boas relacións en beneficio dunha
convivencia cooperativa cada vez máis intensa.
6. Aproveitar as oportunidades que nos ofrece a
nova lexislación para unha maior integración cooperativa e posta en valor das nosas producións.
7. Xerar novas alternativas complementarias de riqueza pensando nos mercados de proximidade.
8. (Como estamos seguros de que todas tendes
moitas ideas, incluso mellores, como se veu na
reunión anterior, deixamos aberta esta relación
para completar sucesivamente).
NOTA: O programa pode parecer moi ambicioso,
pero na vida hai que ser algo utópico para poder
ir conseguinto cousas. De todos modos, todo isto
non son máis que ideas que haberá que ir concretando e priorizando.
Nesta iniciativa, que naceu no seo do Consello Reitor, está liderada por catro mulleres que formamos
parte do propio Consello Reitor ou Sociedades do
Grupo Feiraco e contamos co apoio incondicional
do Equipo de dirección.
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ACORDO CONFERENCIA SECTORIAL
Aplicación da Reforma PAC en España

I. Antecedentes
O Ministro e os Conselleiros
chegaron a un acordo sobre a
aplicación da reforma da PAC en
España. Pecháronse todos os
asuntos máis políticos en canto
ao modelo de pagamentos e quedan por aclarar detalles nos que
se está avanzando. Créase un
grupo de expertos de alto nivel
que desenvolvan o seu traballo e
cuxas conclusións se presentarán á Conferencia Sectorial.
II. Cuestións xerais
Había varias cuestións xerais a
decidir que afectaban ao orzamento de cada un dos piares e
a aplicación das normas sobre o
novo sistema de pagamentos:
– A aplicación en España farase a través de normas a
nivel nacional. Aplicarase o
modelo proposto polo MAGRAMA sobre a base de 316
comarcas agrarias, catro tipos
de superficies (regadío, secaño, permanentes e pastos),
con referencia ao cobrado en
2011. Aparentemente, sobre
a base destes criterios existirían uns 40 tipos de pagamentos diferentes.
– 142.7 millóns/€ vanse aos pagamentos directos. Montante
procedente do programa do
viño que se destinaba como
pagamento único sobre a base
de referencias por destilación
e mosto concentrado.
– Non haberá transferencia de
fondos entre piares.
III. OCM Única

Estableceranse as condicións
legais para recoñecer OPs en
todos os sectores.

IV. Pagamentos Directos
– Limitación dos pagamentos
ou Capping: Limítase o cobramento de axudas a 300.000
€, pero no cálculo se terán en
conta os custos laborais, non
se incluirá o greening (30% do
pagamento) e teranse en conta as especificidades da agricultura asociativa (queda por
ver se habería algunha cooperativa afectada).
– Condicións mínimas de cobramento. A partir de 2015
os expedientes de pagamento
que non superen os 300 € non
terán acceso á axuda. Darase
un período transitorio para
que os posibles afectados
poidan unirse ou organizarse
baixo fórmulas asociativas
ao obxecto de non perdela (a
unión nun único expediente
implica a corresponsabilidade
en caso de incumprimento por
condicionalidade, risco que se
reduce se os expedientes se
concentran en valores inferiores a 1.250 €).
– Pequenos agricultores: Todos
aqueles que cobren menos de
1.250 € poderán acollerse a

este réxime (de oficio incorporaranse ao sistema se non expresan o contrario). Segundo
datos ofrecidos en diferentes
reunións estamos a falar do
47% dos actuais perceptores
que consumirían un orzamento
duns 250 millóns/€.
– Pagamentos Acoplados: Acudirase ao 15% máximo e os
sectores gandeiros serán considerados prioritarios á hora
de ser incluídos neste.
– Limitación de has. con dereito a axuda: Non terán dereito á axuda as has. de viñedo
e froitas e hortalizas que non
teñan referencias de pagamento en 2013. No caso do
viñedo entrarían as que teñen
as súas referencias polo PU e
todas aquelas que foron declaradas polos seus titulares por
percibir pagamentos noutros
conceptos e cumprir coa obriga de declaralas.
– Pastos: para poder cobrar
neste concepto o perceptor
deberá ter estado inscrito no
REGA nun ano a elixir entre
2011 e 2013 (grupo de expertos decidirá o ano). A intención
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é que os que declaren pastos
teñan gando, aínda que tamén
se quere establecer un criterio
de proximidade ao gando para
poder recibir o pagamento
neste concepto.
V. Desenvolvemento Rural
– Acéptase un PDR nacional:
• 238 millóns/€ para o PDR
nacional (interpretamos que
para todo o período).
• Financiará (grupo de expertos propoñerá que outras
medidas entrarán):
› Fomento da integración
cooperativa e das entidades asociativas prioritarias.
› Agrupacións
Europeas
para a Innovación (EIP).
› Rede Rural Nacional.
– Haberá marco nacional para
coordinar as condicións na
aplicación de medidas similares en diferentes CCAA.

– Haberá mecanismo de flexibilización e transferencia de
fondos entre PDR para evitar
a perda de fondos.
– Organizarase un grupo de alto
nivel para estudar os criterios
de repartición dos fondos do
DR, se se utilizan uns propios
ou se acoden aos que se decidan a nivel comunitario para a
repartición entre países.
VI. Grupo de expertos alto nivel
Desenvolverá o seu traballo con
Directores Xerais Agricultura das
CCAA e outros expertos. Decidirán sobre estes temas:
– Superficie máxima con acceso
ao novo sistema de pagamentos e modelo de rexionalización (ter en conta que o mínimo é 22.4 millóns/ha).
– Ano de referencia de aplicación nos pastos.

– Criterios clave para a repartición dos fondos do DR.
– Medidas que se incorporen ao
PDR nacional.
– Agricultor activo.
VII. Situación actual
O 17 de setembro debatiu o Trílogo, despois do acordo de reforma
da PAC do 16 de xuño pasado,
pero aínda hai temas pendentes
de acordo como son: límites aos
pagos directos que perciben as
grandes explotacións, distribución de fondos da UE de maneira
máis xusta entre os agricultores
dos distintos Estados membros
e a transferencia de fondos do
primeiro ao segundo piar.
Agora o calendario é que o Parlamento Europeo deberá ratificar
a reforma da PAC no Plenario de
novembro e o Consello en decembro.

Anécdotas
Máis sobre D. Jesús
Maximino Viaño García

Estes días que están cheos de noticias sobre a
vida de Don Jesús García Calvo con ocasión da
presentación do libro que lle dedica Pepe Montes,
actual Presidente de Feiraco, titulado:
“JESÚS GARCÍA CALVO. Feiraco, un modelo
cooperativo para o desenvolvemento rural galego”.
Véñenme á memoria moitas anécdotas que eu
teño vivido co Don Jesús con ocasión da fundación
de Feiraco, que enchen máis a súa personalidade
de inquietude social, que, os que traballamos por
esta obra ao seu carón, sabemos que era a súa
permanente preocupación.
Unha destas anécdotas, que creo que honran a
súa memoria, aconteceu no outono de 1967 na
Cooperativa Comunitaria de Tapia, fundada un ano
antes e da que eu era socio.
Aproveitando a miña condición de directivo das
UTECO provincial e nacional, por ocupar a xerencia
e secretaría da Cooperativa de Tapia citada,
concertáramos unha reunión na Coruña, Don Jesús

e mais eu, co presidente e co xerente da UTECO
provincial, Sres. Marqués de Figueroa, o lendario
Enrique Santos Bugallo e o fillo deste Enrique
Santos Pose que eran os representantes legais das
cooperativas naqueles tempos; para falar destes
temas, moi ambiguos por certo naqueles intres,
pero que despois desembocarían en Feiraco.
O día previsto apareceu Don Jesús co seu Seat
1500 na cooperativa a recollerme, pero eu estaba
formando parella con outro socio subindo nas
uralitas para o teito dun cebadeiro de polos que
estabamos a construír.
– Dixenlle ten que esperar un pouco que temos que
terminar de subir estas poucas uralitas que faltan.
El, nin corto nin preguizoso quitou a chaqueta e dixo:
– Veña, mentes ti te vas cambiar de roupa axúdolle
eu a subir as que faltan, e así o fixo.
Ata aquí chegaba a paixón de Don Jesús polos
seus ideais sociais.
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XORNADA de PROMOCIÓN da
PARTICIPACIÓN FEMININA nos
CONSELLOS REITORES das
COOPERATIVAS en MARTÍN CÓDAX
Coordinada por Cooperativas
Agro-alimentarias de España e
AGACA, esta actividade xorde
da necesidade de dar continuidade a dous proxectos desenvolvidos nos tres últimos anos
en materia de igualdade: Integra
e Social Coop. Ambas iniciativas procuran unha participación
social, política, económica e cultural orientada á igualdade de
oportunidades mentres se valora a oportunidade das cooperativas de desenvolver proxectos
de emprendemento vinculados á
asistencia a persoas maiores.
Comprometida nos proxectos de
fomento da igualdade da muller, a
cooperativa vitivinícola de Cambados, Martín Códax, acolleu, en
setembro, a xornada “Emprendemento e fomento do liderado
das mulleres nos órganos de decisión das cooperativas agroalimentarias en Galicia”.
Susana López Abella foi a encargada da apertura do acto lembrando a relevancia do papel desenvolvido pola muller nas entidades
cooperativas. Acompañárona na
súa intervención, o presidente de
FEIRACO, tamén presidente de
AGACA, José Montes, o vicepresidente de Martín Códax, Ramón
Barral e o xerente de AGACA, Higinio Mougán.
Jerónima Bonafé presidenta da
Federación Balear de cooperativas agrarias presentou AMCAE,
a Asociación de Mulleres de Cooperativas Agroalimentarias de España e insistiu na necesidade de

que homes e mulleres muden a
mentalidade co fin de amosarse
máis participativas nos órganos
decisorios das cooperativas.
A responsable da delegación asturiana de Fundación Mujeres,
Goretti Avello, repasou as actuacións desenvolvidas ao longo do
transcurso do proxecto Integra
dende que se iniciara en 2010,
ata este ano, cando está a piques de rematar.
Por parte da cooperativa de
Cambados, Noemí Nogueira e
Eva Valle, técnica e integrante
do Consello Reitor de Martín Códax, respectivamente, amosaron
a súa experiencia ao converterse
na segunda cooperativa en ter
implantado un plan de igualdade
entre os seus traballadores. A
primeira foi FEIRACO.
Ao mesmo tempo, na cooperativa
estase a traballar na posta en marcha de accións emprendedoras
no rural, en particular relacionadas
coa prestación de servizos sociais
asitenciais no sector de atención
ás persoas dependentes, onde a
conciliación da vida laboral, persoal e familiar ademais de factor
estratéxico, é contemplado como

unha oportunidade de negocio e
diversificación das cooperativas.
Martín Códax é unha cooperativa
cunha longa traxectoria de compromiso cultural e social.
O vicepresidente da Xunta de
Galicia, quixo amosar o seu
apoio participando activamente
na clausura do evento reafirmando o compromiso do Goberno co
fomento de actuacións encamiñadas á revalorización do papel
das mulleres no rural galego.
Esta acción formativa enmárcase nun convenio de colaboración
entre Cooperativas Agro-alimentarias de España e o Ministerio
de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade, a través da Secretaría
de Estado de Servizos Sociais e
Igualdade, co financiamento do
Fondo Social Europeo e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
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FEIRACO REBAIXA un 11% os seus
CUSTOS de TRANSPORTE de LEITE
Feiraco, en colaboración coa
ASOCIACIÓN GALEGA DE
COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS (AGACA), as tres
universidades galegas e a Xunta,
implementaron un software para
aforrar custos nos procesos de
recollida do leite dos seus gandeiros. O custo do proxecto rolda os 185.000 euros.
Os programas, desenvolvidos e
implantados entre 2011 e 2012,
van cumprir un ano de funcionamento cuns resultados moi positivos. Feiraco conseguiu reducir

un 14,5% o número de rutas, un
9,15% os quilómetros diarios
percorridos polos seus camións
e nun 11% os custos por cada
litro de leite.
Loxislact, desenvolvido polos
grupos de investigación Enerxía e
Mecanización agraria e Santiago
Game Theory (Sagath), é capaz
de calcular as rutas máis eficientes tendo en conta distintas variables, como son a capacidade
dos camións, as limitacións que
hai para determinados vehículos
no acceso ás granxas, as distin-

tas calidades de leite, ou evitar
tempos mortos dos transportistas esperando para descargar os
seus camións. Para ter en conta
todos estes aspectos, o software
tivo que dixitalizar os mapas das
rutas coas velocidades medias
en cada traxecto ou xeolocalizar
todas as explotacións.
Con esta ferramenta, Feiraco tende a comprar vehículos con maior
capacidade (de 11.900 litros de
leite aos 13.900) para diminuír o
número total de camións.

O FORO ENRIQUE PEINADOR
RECOÑECE a FEIRACO o seu LABOR
A PROL da ETIQUETAXE en GALEGO
Feiraco, Sociedade Cooperativa
Galega, foi distinguida o pasado
6 de xullo nun acto en Ribadavia
como novo membro da Irmandade Galega de Agroalimentarios
e Adegueiros (IRGADE), dependente do Foro Enrique Peinador,
en recoñecemento ó seu labor a
prol da etiquetaxe en galego.
O vicepresidente de Feiraco, Domingo Ces Ares, foi o encargado de recoller no transcurso da II
Asemblea da IRGADE o diploma
de ingreso, que nomea á Cooperativa Irmandiña “pola importancia e transcendencia que ten
a elaboración da publicidade e
etiquetaxe dos seus produtos e
a súa difusión en lingua galega no
ámbito socio-económico, como
elemento que reforza a denominación de orixe nos mercados e
garante da súa calidade”.

A Cooperativa FEIRACO foi unha
das 31 novas incorporacións,
tras o que a Irmandade Galega
de Agroalimentarios e Adequeiros xa aglutina setenta firmas
galegas do sector que apostan
polo uso do galego, a quen o
Foro E. Peinador define como
“valiosos aliados para a nosa lin-

gua”. E é que un dos obxectivos
deste ente, que aposta polo uso
do idioma propio no eido económico-empresarial, pasa precisamente por lograr que os consumidores aposten polos produtos
galegos e, dentro deles, os que
se identifican coa lingua galega.
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FEIRACO e outras COOPERATIVAS
LÁCTEAS PARTICIPAN na CAMPAÑA
de PRODUTOS LÁCTEOS
SUSTENTABLES
Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, presentou o día 5 de setembre pasado a campaña de Produtos Lácteos Sustentables,
que garante a orixe española e a calidade do leite. Un logotipo co texto “Productos Lácteos Sostenibles ¡En beneficio de todos!” nos envases dos produtos cuxo
ingrediente principal sexa o leite distinguirá as súas características especiais.
Este Convenio establece unha
serie de requisitos ás partes asinantes que inclúen a identificación da orixe española do leite
e a implantación dos contratos
como instrumento de sustentabilidade do sector.
Tamén contempla o desenvolvemento de accións de promoción
para concienciar ao consumidor
do alto valor nutritivo destes produtos e a súa calidade, así como
para divulgar o alcance e importancia do Programa Produtos
Lácteos Sustentables.
Nesta presentación tamén se
deu a coñecer o logotipo que,
con forma de etiqueta textil e o
texto “Productos Lácteos Sostenibles ¡En beneficio de todos!”, identificará os produtos
cuxo ingrediente principal sexa o
leite, que cumpran cos requisitos
esixidos. Estes logotipos se colocarán nos envases do leite, iogures, postres, mantequilla nata
ou queixo entre outros produtos,
distinguindo as súas especiais
características.
As empresas autorizadas para
facer uso do logo de PLS son:
Alcampo, Mercadona, El Corte
Inglés, DIA, Eroski, Carrefour,
Nestlé España, Agrupación Cooperativas Lácteas Clesa, Alimentos Lácteos, CAPSA, COVAP,
FEIRACO Lácteos, Grupo Leche

Pascual, Sociedad Cooperativa
Alta Moraña, Danone, IPARLAT,
Industrias Lácteas Asturianas e
Mantequerías Arias.
En total, son 15 industrias lácteas
e 9 empresas da distribución.

Campaña de taller

outubro-novembro 2013

CUBERTAS AUTOMÓBIL
GENERAL
175/65/14 82T

PREZO/€

46

185/60/14 82H

43

195/65/15 91V

54

205/55/16 91V

65

225/45/17 W/Y

79

MICHELIN

PREZO/€

195/65/15 V PRIMACY HP

76

205/55/16 V PRIMACY HP

89

BFGOOLDRICH

PREZO/€

175/65/14 82T

51

185/60/14 82H

53

VREDESTEIN

PREZO/€

195/55/15 V SPORTRAC 5

84

225/45/17 91Y CENTO

100

VARIOS

PREZO/€

BATERÍA CECAUTO 72AH

69

BATERÍA CECAUTO 126AH

137

ACEITE REPSOL ELITE 5W40 TDI 50501

26

REFRIXERANTE ANTICONX. G12 PLUS

13

CAMBIO ACEITE REPSOL TDI 5W40

36

Prezos especiais en substitución de anticonxelante, aceite e filtros.

CAIXÓN DE XASTRE
SE VENDEN
Novillas frisonas Holstein de 1º y 2º parto en cubículos, control leiteiro, con carta e en ADS moi boa xenética.
Vacas cruzadas novas de 3 a 8 anos cuzadas de Limosín,
Charolés moi boas con ou sen dereitos.

2 novillas de 4 meses de leite.

Tlf. 610 544 244
ganados.josemaria@gmail.com

Sala de muxidura
de espiña, 3
dobre. Modelo
Melker.

10 novillas frisonas de 15 a 20 meses, sen carta,
fillas de vacas holandesas e francesas, non están en ADS.
Tuberculina e Brucelose.
65 vacas, 37 do 1º e 2º parto, 23 do 2º parto para o 3º
parto e 5 do 4º parto con carta en control leiteiro e en ADS,
Están ben de células somáticas.

Silo de penso
para 8.000 quilos.

Tlf. 981 699 125

Tlf. 677 197 950

Tlf. 610 544 244

Dentro dos servizos da Cooperativa ós socios, presentamos esta sección “Caixón de Xastre” na que damos conta de todos
aqueles produtos, apeiros, máquinas, animais, etc., que os socios teñan sobrantes ou en desuso nas súas explotacións e
poidan ser de utilidade a outros, sen ningún custo para eles.

