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Presidente de FEIRACO

Un camiño 
marcado

José S. 

Montes Pérez

Na revista anterior, desde esta mesma tribuna, 
titulabamos “O cooperativismo como solución” 
porque estamos convencidos de que é a mellor 
solución para avanzar en competitividade dentro 
do mundo rural e nun mundo comercial cada día 
máis globalizado.

Quen podía pensar hai poucos anos que o pre-
zo do leite ía pasar pola Bolsa de Chicago? Nin 
os máis imaxinativos o podían considerar a pe-
sar de que os prezos dos cereais xa había tempo 
que se fixaban así. Esta idea vén referendada por 
innumerables exemplos mundiais e, sobre todo, 
dos países do norte de Europa, que optaron pola 
intercooperación ou a integración cooperativa. 
Os principios cooperativos que rexen a todo este 
tipo de sociedades facilitan moito as cousas, e, 
por se fora pouco, un dos sete principios coope-
rativos é a intercooperación. O sexto principio di 
que “as cooperativas serven aos seus socios máis 
eficazmente e fortalecen o movemento coopera-
tivo, traballando de maneira conxunta por medio 
de estruturas locais, nacionais, rexionais e inter-
nacionais”. Desde 1995 a ACI considerou que ante 
a evolución da economía e dos mercados,  a coo-
peración con outras cooperativas era vital. Nes-
tes tempos dominados polos grandes “bloques” 
políticos ou comerciais, denominados lobbies de 
poder ou de presión, ninguén dubida de que urxe 
unirse baixo o paraugas que sexa. No cooperati-
vismo témolo máis doado.

Integración porque si
Hai moitas maneiras de integración e a que está 
de moda é a que camiña cara as fusións, aínda que 
en principio pareza traumática. Traumática aínda 
que só sexa porque obriga incluso á desaparición 
de empresas ou sociedades históricas con grande 
importancia dentro do tecido social ou económi-
co, e mesmo afectivo; nalgúns casos tanto é así 
que ata se manteñen nomes, siglas ou imaxes cor-
porativas por un tempo para evitar certo drama-
tismo ou nostalxia, tamén para evitar o impacto 

negativo que poida ter a imaxe da empresa ab-
sorbente. Noutros casos soluciónase cun nome 
novo e unha imaxe completamente diferente pero 
anunciando que se manterá… e aquí prométese 
de todo para logo ir realizando unha aterraxe sua-
ve, como se di agora, para chegar aos obxectivos 
preestablecidos no menor prazo posible.

O caso é que isto é o que acontece de xeito uni-
versal cunha persistencia sorpresiva cando é o 
caso de institucións históricas, incluso emble-
máticas. Trátase de conseguir cotas de poder e 
liderados máis competitivos dentro dun mundo 
globalizado e sen fronteiras. Cada día máis glo-
balizado pola facilidade nas comunicacións te-
rrestres, marítimas ou aéreas que aproximan os 
mercados entre si, pero tamén máis globalizado 
por mor das novas tecnoloxías que nos sitúan en 
tempo real en calquera parte do mundo.

A intercooperación é unha fórmula máis accesi-
ble para o rural polo que nos custa romper coas 
tradicións históricas ou crernos os mellores da 

Trátase de conseguir cotas 

de poder e liderados máis 

competitivos dentro dun mundo 
globalizado e sen fronteiras
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película. De todos modos os daneses, holandeses, 
ingleses ou alemáns xa non pensan así e camiñan 
cara á integracións puras e duras, sen fronteiras e 
sen os personalismos de crerse os mellores.

Por que nos custa tanto integrarnos?
Non resulta fácil a resposta. As evidencias dinnos 
que é o único camiño, polo menos para o leite e, 
en xeral, para os produtos agrogandeiros maltra-
tados polos mercados, con gran inestabilidade 
nos seus prezos, quizais en parte condicionados 
pola atomización secular dunhas empresas fami-
liares de leiras con moitos valados. Sen embargo, 
calquera fórmula de integración é necesaria e ur-
xente.  Convencidos diso por tantas razón dadas 
e pola lóxica que xorde da evolución dos merca-
dos cada vez máis competitivos e agresivos, canto 
antes nos xuntemos máis próxima estará a solu-
ción de moitos dos nosos problemas, ademáis do 
que estamos a comprobar na evolución doutros 
países que levan anos nesta tarefa de integración 
con cooperativas moi grandes que lideran hoxe os 
mercados lácteos e defenden mellor os prezos dos 
seus produtos dentro do sector primario.

Dentro de Cooperativas Agroalimentarias de Ga-
licia e de España estase fomentando unha inter-
cooperación máis decidida alentada polas políti-
cas europeas dentro da nova PAC: a agricultura 
non é posible se non se une para producir e, so-
bre todo, para comercializar. Pero tamén é nece-
sario que entre os produtores se avance por este 
camiño. Urxe cambiar o noso minifundismo por 
empresas de maior dimensión por todas as ra-
zóns descritas e por outras moitas que todos co-
ñecemos: aforro enerxético, aproveitamento de 
maquinaria, compra de insumos e forraxes, máis 
calidade de vida, etc., Pero, sobre todo, máis vo-
lume á hora de comercializar os nosos produtos 
no mercado.

Pero aínda hai outra razón de maior peso e urxen-
cia: avanzar en capacidade industrializadora e in-
novadora. Cada un por si mesmo non pode facelo, 
en cambio todos xuntos si temos moitas posibilida-
des para facelo ben. Temos moito que mellorar na 
capacidade para pechar o ciclo de producir, trans-
formar e comercializar para chegar directamente 
aos mercados e sermos donos do que producimos 
co noso traballo e coas nosas terras.

En Galicia somos case o 40% da produción lác-
tea nacional, o cal nos dá infinitas posibilidades 
de liderar o sector. O momento é especialmen-
te importante para que o valoremos como unha 
oportunidade decisiva para potenciar as nosas 
explotacións agora que imos ter posibilidades de 
producir sen limitación de cotas, pero conscien-
tes de que o futuro leva consigo algunhas esixen-
cias das que permanentemente vos dan conta os 
nosos técnicos na Cooperativa.

Abril 2015 sen cotas
A nova situación sen cotas probablemente leve 
consigo unha maior volatilidade de prezos e inclu-
so a súa redución, e algunhas incertezas derivadas 
do consumo de produtos lácteos, do aumento de 
producións nos países netamente exportadores e 
do prezo das materias primas que se empregan na 
fabricación de concentrados. Tamén é unha opor-
tunidade para aumentar a produción sen límites, 
coa vantaxe de que en España iría a cubrir a de-
manda interna, agora insuficiente.

A situación galega vai depender de mellorar a 
competitividade, conseguir máis terra para ter 
máis forraxes propias e diminuír o consumo de 
concentrados; ter capacidade industrial para a 
transformación e poñer máis valor engadido con 
produtos innovadores; así como concentrar volu-
mes de leite que faciliten a posibilidade de nego-
ciar coa industria e a distribución dentro da cadea 
alimentaria. Sen esquecer que tamén dentro da 
Cooperativa hai que camiñar cara á integración e, 
por suposto mellorar a xestión e a calidade. 

Esperamos e desexamos que esta nova etapa 
sexa de estabilidade e mellora para todos os no-
sos socios, seguro que o logramos se izamos a 
nosa bandeira e unímonos no proxecto común 
que está en marcha.

A situación galega vai depender 
de mellorar a competitividade, 
conseguir máis terra para ter 

máis forraxes propias e diminuír 

o consumo de concentrados
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Esta explotación comezou a funcionar no ano 
1975, cando os pais de Mónica Landeira a funda-
ron. Pero, posteriormente, a parella Landeira-Pe-
na decidiu seguir os pasos dos fundadores trala 
xubilación do matrimonio, e escolleron a gande-
ría como proxecto de vida no ano 2000. “Os meus 
sogros xa fixeran unha reforma da explotación 
no ano 1997,  cando  levantaran instalacións no-
vas. Pero cando nós nos fixemos cargo da explo-
tación, no ano 2000, tiñamos unha cota de leite 
bastante escasa, como todo o mundo daquela”, 
lembra Jesús Pena. 

“Fixemos un esforzo importante para adquirir 
cota e comercializar o leite”, engade. No eido da 
mellora xenética os esforzos tamén son constan-
tes nesta explotación leiteira, “de feito, estamos 
investindo bastante nela, e a produción que te-
mos está, en parte, baseada nesa mellora cons-
tante dos nosos animais”, sinalan.

Coidada e implicada
Na nave acollen 60 vacas en muxidura, cunha 
lactación dunhas 45 que, a día de hoxe produ-
cen, segundo os datos de Control Leiteiro, 12.000 
litros por animal.  Así que estamos ante unha 
explotación de tamaño medio, moi coidada por 
dentro e por fóra, á que se lle foron engadindo 
naves para recría en sucesivas ampliacións ao 
longo dos anos. 

“Tentamos sacarlle a máxima rendibilidade posi-
ble ao que temos, porque tampouco é que fixese-
mos uns investimentos esaxerados. Temos máis 

ben o básico”, explica o gandeiro de Unicla,  “o 
necesario para o día a día da explotación, non es-
tamos moi cargados en maquinaria ou tractores. 
Preferimos delegar en empresas de servizos can-
do as precisamos”. 

Esta explotación tamén é unha das 11 de Feiraco 
que conta coa máxima distinción internacional 
en materia de seguridade alimentaria: a norma 
UNE-NISO 22000:2005, coa cal as nosas granxas 
marcaron un fito sen precedentes. Non existe na 

“O futuro pasa pola cooperación, 
e temos que tomar parte dese 
futuro”
Mónica Landeira Noya y Otro S.C. é o nome comercial da explotación 
leiteira que levan, dende o ano 2000, a parella formada por Jesús Pena 
e Mónica Landeira.  Os socios de Unicla xestionan 92 animais no Val do 
Dubra, e ollan cara á 2015 con incerteza malia que convencidos de que, 
só mediante o cooperativismo, poderase facer fronte aos cambios que 
chegan.

“A cooperativa é un xeito de 
traballar que non acaba de 

entrar no sector lácteo coa forza 

coa que o fai noutros, como o 
do viño” afirma o socio
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EN EL MUNDO

SE CONSUMEN 

450 MILLONES

DE VECES

AL DÍA

Tetra Pak®     y PROTEGE LO BUENO

son marcas registradas pertenecientes

al Grupo Tetra Pak. www.tetrapak.es

Fabricamos más de 170 mil millones de 
envases al año para más de 2.000 com-
pañías de alimentación líderes mun-
diales. Esto signifi ca que se consumen 
alrededor de 450 millones al día, la 
mayor parte en una mesa de desayuno 
como ésta, en cualquier lugar del mun-
do desde Los Ángeles a Londres o 
Lagos. Cada envase está fabricado 
meticulosamente para proteger los 
alimentos. La gente no repara en esto. 
Ellos asumen que dentro de cada en-
vase encontrarán exactamente lo que 
esperan: alimentos protegidos y se-
guros de cualquier marca que escojan. 
Nosotros contribuimos a que esto sea 
así. Este es el Círculo de Protección. 

nosa contorna socio-económica ningún outro 
exemplo de certificación do primeiro eslabón da 
cadea alimentaria, garante da máis alta calidade 
dos produtos. 

Nesta granxa tamén recibiron recentemente 
unha axuda para a utilización de servizos do Fon-
do Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013. 
“Todas as axudas que veñan son benvidas, se 
ben, ao formar parte de Feiraco, xa viñamos ten-
do asesoramento. Pero calquera axuda sempre se 
agradece”, afirma.

Defensores do 
cooperativismo como única saída
Esta parella de gandeiros leva sendo socia de Fei-
raco dende sempre. “Os meus sogros xa o eran, e 
nós, cando collemos a explotación, sacamos un 
novo número de socio e estamos cada vez máis 
metidos, porque eu son membro do Consello Re-
itor”, explica Jesús Pena. 

“Para nós, estar en Feiraco é unha cousa moi im-
portante” –continúa– “porque hoxe, o sector do 
leite pasa por formar parte de cooperativas. Prac-
ticamente en todos os países do norte de Euro-
pa están funcionando mediante cooperativas. É 
o futuro que vexo neste momento tan difícil. Se 
non é así, polo outro camiño, a verdade é que o 
vexo moi complicado”, indica.

Lembramos que Europa é o continente con coo-
perativas máis grandes, xa que engloba case 

Na nave acollen 60 vacas en 
muxidura, que a día de hoxe 

producen 12.000 litros por 
animal



“A cooperativa é un xeito de traballar que non 
acaba de entrar coa forza coa que debería face-
lo, como pasa noutros sectores, como o do viño. 
Aí está todo o mundo en cooperativas e, o que 
non, está esperando por entrar nelas. En cambio, 
no noso sector é ao contrario, e os motivos non 
os sei, é unha incógnita”. Pero está convencido, 
tras anos de experiencia, de que é o único camiño 
para o ben de todos. 

“Cada socio novo é importante para todos, tanto 
para os socios como para os que entran na Coo-
perativa, porque cantos máis sexamos máis forza 
poderemos facer. O futuro pasa pola cooperación, 
e temos que tomar parte dese futuro. As vantaxes 
son moitas, pero sobre todo, ao comercializar o 
noso leite, o beneficio que dá repartímolo en-
tre os socios” –lembra Jesús– “ao ser a empresa 
nosa, ese beneficio sempre vai quedar nos nosos 
petos, e non irá para terceiras empresas que se 
vaian lucrar á nosa conta”.

dous terzos das 100 maiores do mundo. Os dous 
sectores máis importantes son, precisamente, as 
cooperativas de produtos lácteos (31 cunha cota 
do 26% sobre a facturación total) e o das coope-
rativas de fornezo e comercialización. Ademais, 
estudos recentes recollen que nos sectores lác-
teos e de froitas e hortalizas, as cooperativas 
contan con amplas cotas de mercado porque se 
trata de produtos moi perecedoiros, o que leva a 
elevados custos de transacción en proporción á 
comerciabilidade.

Aunando traballo todos gañamos
Malia todos os esforzos feitos e que se seguen a 
facer para sumar socios, nesta explotación coidan 
que se vai evolucionando de xeito lento. “Vaise 
paso a paso, a evolución é pequena. Sempre lle 
botamos a culpa ao feito de que os galegos so-
mos moi desconfiados, pero vexo que no resto de 
España está a pasar o mesmo”, asegura. 

Segundo recentes datos da Interprofesional Lác-
tea, as cooperativas españolas recollen o 45% de 
todo o leite de vaca con 117 unidades, pero só in-
dustrializan o 23% da súa produción. O tamaño 
medio de cada unha destas cooperativas sitúase 
nos 70 socios gandeiros, cada un dos cales conta 
cunha produción de 287.000 quilos. As primeiras 
15 cooperativas, neste ranking, aglutinan o 75,5% 
do valor total do leite comercializado por elas. 

Reflexión sobre a nova PAC

Entre os instrumentos que hai para paliar 
a eliminación da cotas, a PAC establece 
medidas limitadas para apoiar os prezos 
do leite en países nos que se dea unha cri-
se grave de mercado, ou ben apostar por 
organizacións de produtores fortes para 
negociar prezos e contratos. Aquí é onde 
presentamos en Galicia un modelo con 
dificultades pola baixa implantación das 
cooperativas. 

“Con todos os cambios que traerá a nova 
PAC… aínda non sei se o terán claro nin os 
que a están facendo; hai mudanzas a cada 
paso, aínda non está a cousa moi definida 
ao 100%”, comenta Jesús Pena ao respecto, 
e coida que 2015 non pinta moi ben. “Basi-
camente xúntase todo; tamén un descenso 
no consumo dos produtos lácteos, o que 
non axuda. A verdade é que semella que 
queda un panorama para este primeiro se-
mestre un tanto desconcertante e, ao me-
llor, complicado”, vaticina.

“Non estamos moi cargados de 

maquinaria. Preferimos delegar 

en empresas de servizos cando 
a precisamos”, explican

A voz dos socios
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1.-Características do grupo
A estrutura media das explotacións do grupo é a 
seguinte:

Nota. A unidade gandeira é calculada por un fac-
tor de ponderación dependendo da idade da ca-
beza de gando

2.-Ingresos
A continuación, seguindo o esquema do orza-
mento empresarial, indícanse os ingresos com-
parándoos con 2012 para poder percibir os cam-
bios. (A comparativa faise calculando a mediana, 
que é a media dos valores máis comúns do gru-
po, debido a que traballamos cun grupo moi he-
teroxéneo, co obxectivo de reducir na medida do 
posible as enormes diferenzas existentes entre as 
explotacións).

Resultados Económicos de 2013 
do Grupo de Xestión Feiraco

DATOS XERAIS DO GRUPO 

Produción de Leite  902.688 L 

Base Territorial 43,78 ha 

UG (Unidade gandeira) 153 ugm 

UG/HA 3,49 ugm/ha 

UTAS 2,89 utas 

UG/UTA 53 ugm/uta 

Investimentos Pendentes de Amortizar 398.059  € 

Investimento por UGM 2.601,70 € 

Valoración  Gando a  31/12/2013  204.800 € 

Prezo Venda do Leite 0,363€/L 

Mediana 
2013 

Mediana 
2012 

Dif.13/12 

Ingresos €/100L €/100L €/100L 

Leite 36,26€ 30,63 € 5,63 € 

Venda tenrei-
ros  e vacas 

1,19 € 1,93 € -0,74 € 

Outros 
ingresos 

0,07 € 0,08 € -0,01 € 

Subv. 
explotación 

2,82 € 3,08 € 0,26 € 

Total 40,34 € 35,72 € 4,62 € 

En relación ao exercicio pasado, os ingresos aumentan nun 11%, os 
custos variables son iguais, polo que a marxe bruta aumenta nun 30% e 
os custos fixos aumentan un 14%
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Os ingresos da venda do leite no ano 2013 foron 
de 36,26 cts €/l, un  18,38 % máis que no ano 2012.

3.-Gastos variables
A continuación pódense ver os custos variables, 
desglosados en diferentes partidas.

3.1.- GASTOS ALIMENTACIÓN

a) ALIMENTACIÓN MERCADA

Apenas se aprecia diferenza no que se refire á  ali-
mentación mercada, posto que supuxo un incre-
mento en relación a 2012 do 0,6 %.

b) PRODUCIÓN DE FORRAXES

No que se refire á produción de forraxes obsérva-
se un incremento en relación ao 2012 do 4,64 %.

O prezo do leite é a variable 
económica máis importante

Mediana 
2013 

Mediana 
2012 

Difer 
13/12

Custo
alim. mercada

€/100L €/100L €/100L

Merca penso 14,66 € 14,67 € -0,01 € 

Merca 
forraxes 

0,45 € 0,41 € 0,04 € 

Outros 
alimentación 

0,28 € 0,22 € 0,06 € 

Total 
alim. mercada 

15,39 € 15,30 € 0,09 € 

Mediana 
2013 

Mediana 
2012 

Difer. 
13/12 

Produción 
forraxes 

€/100L €/100L €/100L

Sementes, 
labores, 
fertilizantes, 
fitosanitarios 

3,92 € 3,43 € 0,49 € 

Reparación 
maquinaria 

0,62 € 0,81 € -0,19 € 

Gastos cuma 0,00 € 0,01 € -0,01 € 

Gasóleo 0,97 € 0,99 € -0,02 € 

Outros gastos 
agrícolas 

0,12 € 0,14 € -0,02 € 

Total proc. 
forraxes 

5,63 € 5,38 € 0,25 € 



O  gasto variable en alimentación ascende en 
2013 a 21,02 €/100l, dos que o máis importante 
é o gasto en penso e concentrados, que supón 
14,66 €/100l. 

Nesta partida apenas existe diferenza en relación 
ao 2012, posto que o incremento en alimentación 
supón o 1,64 %.

3.2.- Gastos de sanidade, rancho e outros gastos 
variables

Analizando o resto dos custos variables obsérva-
se unha redución do 3,52% en relación ao 2012, 
se ben sobre todo hai unha redución na partida 

de gastos en veterinarios e podólogos.

Cómpre indicar que o gasto en rancho na mei-
rande parte das explotacións non existe, polo que 
ao calcular a mediana non se ten en conta.

En resumo, obtense que o gasto variable en 2013 
ascende a 24,88 €/100l, o que supón que o 61,68 
% dos ingresos destínase a cubrir os gastos varia-
bles da explotación. 

Se o comparamos con 2012 non existe diferenza.

4.- Gastos fixos
Os gastos fixos indícanse na seguinte táboa:

Tribuna pública
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Mediana 
2013 

€/100L 

Mediana 
2012 

€/100L 

Difer. 
13/12 

€/100L
Sanidade e 
reprodución 

1,20 € 1,09 € 0,11 € 

Veterinarios e 
podólogos 

0,58 € 0,83 € -0,25 € 

Seme 0,32 € 0,44 € -0,12 € 

Cama 0,39 € 0,42 € -0,03 € 

Total 
sanidade

2,49 € 2,78 € -0,29 € 

Rancho 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Outros cv 1,37 € 1,42 € -0,05 € 

Mediana 
2013 

€/100L 

Mediana 
2012 

€/100L 

Difer. 
13/12 

€/100L

Seguros 0,30 € 0,29 € 0,01 € 

Alugueres 0,34 € 0,17 € 0,17 € 

Soldos 4,84 € 4,20 € 0,64 € 

Seguridade 
social 

0,97 € 0,87 € 0,10 € 

Outros gastos 0,32 € 0,29 € 0,03 € 

Medio 
ambiente 

0,08 € 0,06 € 0,02 € 

Total 
gastos fixos 

6,85 € 5,88 € 0,97 € 



En canto aos gastos fixos, a partida máis impor-
tante son os soldos e a seguridade social. É preci-
so aclarar que nos soldos tense en conta o custo 
da oportunidade da man de obra familiar. 

Tamén cómpre destacar que o custo de arrenda-
mentos duplícase en relación a 2012.

En resumo, o custo fixo increméntase en relación 
a 2012 nun 14,16% e supón o 17% dos ingresos 
totais.

5.- Amortizacións
As amortizacións en maquinaria son as máis 
importantes (70%), as relativas á cota son insig-
nificantes, practicamente non existen. No seu 
conxunto as amortizacións técnicas supoñen 
2,61 €/100l, son inferiores a 2012 nun 2%. 
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6.- Resultados finais

En canto aos gastos fixos, a 
partida máis importante son os 
soldos e a seguridade social

Mediana 
2013 

€/100L 

Mediana 
2012 

€/100L 

Difer. 
13/12 

€/100L

Ingresos 
totais (It) 

40,34 € 35,72 € 4,62 €

Custos 
variables (cv)

24,88 € 24,88 € 0,00 €

Marxe bruta 
(mb=it – cv)

15,46 € 10,84 € 4,62 €

Custos 
fixos (cf)

6,85 € 5,88 € 0,97 €

Marxe neta 
(mn=mb – cf)

8,61 € 4,96 € 3,65 €

Amortizacións 2,61 € 2,65 € -0,04 €

Beneficio 6,00 € 2,31 € 3,69 €

mailto:c_rumiantes@cargil.com


En resumo, e en relación ao exercicio pasado, os 
ingresos aumentan nun 11%, os custos variables 
son iguais polo que a marxe bruta aumenta nun 
30%. Os custos fixos aumentan un 14%, aínda así 
a marxe neta en relación a 2012 aumenta nun 
42%. Ao final o beneficio en relación ao 2012 é un 
38,5 % superior neste exercicio.

En canto ao custo de produción total dun litro de 
leite, a mediana de 2013 é de 38,97 cts.€/l. 

7.- Conclusións 
• O prezo do leite é a variable económica máis 
importante (86,00% dos IT).

• O peso das subvencións no beneficio é eviden-
te, pero segundo van crecendo as explotacións 
resultan menos significativas.

• A alimentación é un factor de produción de-
terminante sobre os resultados, xa que é o maior 
dos gastos e a súa xestión é básica.

• Maximizar o uso de produción de forraxes de 
calidade é vital, o custo de produción dos mes-
mos é maior do que se pensa.

Texto: Rosa Otero Baña, 
Enxeñeira Técnica Agrícola

Tribuna pública

14

A alimentación é un factor 
de produción determinante 

sobre os resultados, xa que 
representa o maior dos gastos
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Os albores de Feiraco
Hai uns días que, co financiamento da Fundación 
Feiraco, Manuel Martínez Antelo e os concellos 
da Baña e Negreira, se publicou o libro “Os albo-
res de Feiraco”, de Amador Rodríguez Troncoso, 
quen no período de 1956 a 1963 foi axente de Ex-
tensión Agraria en Negreira. 

Rodríguez Troncoso converteuse nun animador 
incansable do bo facer e bo ser dos agricultores e 
gandeiros da comarca de Barcala, na que se inte-
grou absolutamente.

A Axencia na que prestou os seus servizos in-
augurouse precisamente no ano 1956, como a 
número 1 de España e, ao igual que outras da-
quela época, situábase nunha zona en proceso 
de concentración parcelaria. A achega desta 
axencia ao desenvolvemento agrogandeiro foi 
decisiva tanto desde o punto de vista da valo-
ración técnica dos axentes que nela traballaban 
como pola proximidade que estes estableceron 
coas persoas do rural.

Neste sentido, coidaron sempre moito este as-
pecto humano e o protagonismo dos labregos, 

algo que posiblemente nunca foi suficientemen-
te valorado. Así, cómpre dicir –en honor á verda-
de– que dignificaron a vida dos labregos e poten-
ciaron a súa autoestima.

Fomento do asociacionismo
Estes actores, tan comprometidos co eido rural, 
fomentaron o asociacionismo parroquial logran-
do que cada comunidade rural tivese a súa propia 
identidade cooperativa, na que era frecuente que 
o crego e o mestre tiveran moita presenza ani-
madora. Este asociacionismo viase potenciado e 
mellorado pola cooperación destes axentes.

Houbo axentes cun carisma especial e vocación 
de servizo máis alá da súa obriga laboral. Non 
teño dúbida en afirmar que un dos máis desta-
cados foi Amador, e este libro da fe diso e faise 
eco da súa “memoria brillante, calidade humana 
excepcional e fe profunda”.

Ademais de ser unha testemuña histórica de si-
tuacións e persoeiros moi significados no desen-
volvemento rural daquela época na comarca de 
Barcala, achega unha cantidade excepcional de 
datos que falan por si sós do potencial humano, 
económico e societario dunha época clave para o 
mundo rural galego.

Valor intrínseco do seu contido
En Feiraco acollemos con especial agarimo a idea 
de presentar e promover a súa publicación polo 
valor intrínseco do seu contido, pero tamén por-
que nos sitúa ante Os albores de Feiraco, coma se 
fose unha prehistoria da cooperativa e –dalgún 
xeito– daquelas cooperativas parroquiais que fo-
mentaron os axentes de Extensión Agraria e que 
foron o xermolo da “Cooperativa del Campo Fo-
rrajera de Negreira”.

Posiblemente, cando se constituíu Feiraco, non 
se valorou axeitadamente o que aquelas coope-
rativas significaban e non se contou nun principio 
con algúns dos seus notables dirixentes. Aínda 
que no libro se contrapón o número dos 400 so-
cios fundadores de Feiraco cos 1.318 que forma-

O autor, Amador Rodríguez Troncoso
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ban parte das cooperativas parroquiais da zona, 
habería que dicir que o proxecto Feiraco foi de 
portas abertas e que aínda que aparezan uns 400 
como fundadores asinantes dos documentos ini-
ciais, (no libro de socios aparecen 406 inscritos o 
20 de outubro de 1968), nese mesmo ano inscri-
bíronse 53 máis e rematou 1969 cun total de 584; 
1970 con 1.384; 1971 con 2.524 e 1972 con 3.840.

Nos anos sucesivos, ata 1978, incorporáronse unha 
media anual de 570 novos socios. É certo que nese 
tempo houbo algunha baixa pero non superior ao 
4%. Na década dos 70 foi cando se consolidou a ex-
pansión da cooperativa, sendo 1976 e 1977 os anos 
nos que houbo máis incorporacións. 

Referencias a Feiraco
Referencias a Feiraco hai moitas en todo o libro, 
pero hai que agradecer especialmente o Capítulo 
V sobre o “Asociacionismo agrario e promoción 
das cooperativas na comarca” que achega teste-

muñas de persoeiros que significaron moito no 
comezo de Feiraco, así como documentos histó-
ricos e datos que sitúan a Feiraco naquel espazo 
e tempo.

Felicitamos moi sinceramente ao señor Troncoso 
por este traballo ímprobo, pola paixón que puxo 
nel e polo que significa de lealdade a unha co-
marca e a unha xente con mérito de seu para pa-
sar á historia.

Aínda que a comarca cambiou notablemente en 
canto a actividade agrogandeira desde aqueles 
anos da metade do século pasado, certamente o 
espírito que moveu o cambio debe manterse para 
enfrontar os novos retos que se presentan nun 
mundo rural cun gran potencial socioeconómico 
desde o seu perfil agrícola, ambiental e de fixa-
ción de poboación.

Texto: José S. Montes Pérez
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Durante o exercicio 2013, a través dos seguros 
pecuarios, (sen incluír os seguros de aviar, os 
de retirada e destrución de animais mortos e o 
de seca en pastos) os gandeiros españois subs-
cribiron máis de 17.600 pólizas coas que deron 
cobertura a 2,85 millóns de animais. Estas liñas 
de seguro xeraron unha sinestralidade que as-
cendeu a 53,09 millóns de euros por máis de 
110.860 sinistros. Destaca o Seguro de Explota-
ción de Gando Vacún Reprodutor e Recría, con 
case 45 millóns de euros de sinestralidade.

Pola súa banda, os Seguros de Retirada e Des-
trución de Animais Mortos, cun índice de ase-
guramento de case un 95%, deron cobertura a 
237,4 millóns de animais. Nese mesmo exerci-
cio realizáronse 795.500 servizos de retirada e 
destrución de animais, o que xerou unha sines-
tralidade de 85,74 millóns de euros.

Os seguros pecuarios parecen perfilarse como 
unha ferramenta clave para xestionar o risco ao 
que se expón unha explotación gandeira.

Cales son os seguros pecuarios?
Seguro de Explotación de Gando Vacún Repro-
dutor e Recría: con tres niveis de garantía a elixir 
que suman coberturas. A opción máis básica 

cobre accidentes, Febre Aftosa e Encefalopatía 
Esponxiforme Bovina. Pódense incluír outras co-
berturas e permite contratar garantías adicionais 
como o Saneamento Gandeiro. Para animais de 
alta valoración xenética existe unha liña de se-
guro específica, coas mesmas coberturas.

Seguro de Explotación para Reprodutores Bo-
vinos de Aptitude Cárnica: tres niveis de ga-
rantía que suman coberturas. A opción máis 
básica cobre enfermidades, EEB e Febre Aftosa. 
Conta con garantías adicionais como o Sanea-
mento Gandeiro.

Seguro de Explotación de Gando Ovino e Ca-
brún: cobre a morte ou inutilización dos ani-
mais debido aos accidentes que acontecen 
máis frecuentemente (ataques de animais sal-
vaxes, amoreamento, etc.), a morte, sacrificio 
obrigatorio e inmobilización dos animais por 
Febre Aftosa, así como o Tremor Ovino e Ca-
brúa (Scrapie). Permite completar as coberturas 
con Garantías Adicionais.

Seguros de Gastos de Retirada e Destrución de 
Animais Mortos na Explotación: segue os pro-
tocolos que establece a lexislación europea.

Outros seguros que tamén resultan interesan-
tes son o Seguro de Porcino, o Seguro de Explo-
tación de Gando Aviario de Carne, o Seguro de 
Explotación de Gando Aviario de Posta, o Segu-
ro de Explotación de Gando Equino, o Seguro 
de Explotación de Gando Equino Razas Selec-
tas, o Seguro de Explotación de Gando Vacún 
de Cebo, o Seguro de Explotación para Gando 
de Lida e o Seguro de Compensación por Perda 
de Pastos.

Máis información na web: http://agroseguro.
es/productos/sectores/seguro-pecuario

Seguros para protexer ao 
sector gandeiro
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Orgullo de pertenza

O orgullo pode entenderse como a autoafirma-
ción e reivindicación do que un é, e do grupo ou 
coletivo ao que pertence. O orgullo é algo que te-
mos todos, en maior ou menor medida. O caso é 
utilizalo axeitadamente. Moitas veces manifestá-
molo de forma inadecuada e caemos na imperti-
nencia, outras  gardámolo no noso interior e non 
somos capaces de manifestalo.

Despois  de tantos anos traballando na cooperati-
va e, pola miña actividade dentro dela, con moita 
relación cos socios, vexo que non somos capaces 
de manifestar ese sentimento cara a cooperativa. 
Témolo como algo noso cando nos interesa, can-
do os acontecementos van ben, pero despreciá-
molo cando as cousas no van tan ben (prezos do 
leite altos ou baixos).

A importancia de sentirse orgulloso
Isto non debera ser así. Hai socios que levan moi-
tos anos na cooperativa (estar na cooperativa é 

algo voluntario) e non son capaces de manifestar  
orgullo cara a ela. Iso é o que eu opino.

Se non fora así, se non estiveran orgullosos, é de 
supoñer que non formarían parte dela. Deixa-
rían de pertencer á cooperativa e pedirían a 
baixa de socio. 

Salvo que lles pase como a min, que non poño 
a diario o  “pin” que me deu Feiraco con motivo 
dos meus 35 anos como traballador  por medo 
a perdelo.

Máis acertos ca erros
Os socios das cooperativas temos a potestade de 
elixir os reitores da mesma, o órgano que ten que 
escoller e controlar aos xestores. Polo tanto, as 
persoas saen elixidas, tanto para presidente como 
para ser membros do Consello Reitor, previa vo-
tación dos socios. É indubidable que en Feiraco 
esta xente actuou de forma axeitada en cada mo-
mento, con acertos e erros (por certo moito máis 
os primeiros). Por iso xa temos máis de 45 anos 
de existencia.

Estamos nun tempo no que as novas sobre Fei-
raco son moi positivas. Os de fóra destácannos, 
póñennos como exemplo e non só o manifestan 
publicamente senón tamen en tertulias ou foros 
privados nos que non sempre temos presenza. 

Pertencer a Feiraco é un orgullo
Pertencer a Feiraco é un orgullo, hai gandeiros 
que nos utilizan para presionar á súa empresa, e 
debemos poñer en valor ese orgullo que nos le-
vará a ser máis fortes e a crear unha cooperativa, 
unha empresa, que poida competir ao máis alto 
nivel e poida ser algo realmente importante nesta 
actividade que temos.

Dentro da Unión Europea, onde o leite é máis ren-
dible, é nos países do norte. Precisamente, neste 
países o leite está xestionado por cooperativas.

Hai socios que levan moitos anos na cooperativa  e non son capaces de 
manifestar orgullo cara á ela
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Cooperativa forte
Temos que facer una cooperativa forte, apoiar 
aos xestores aos que -repito- os eliximos nós.

Na variación dos prezos do leite no ano 2007, 
pasamos todo o verán reuníndonos cos socios e 
falando con eles. Había unha desconfianza a que 
Feiraco non fose capaz de respostar aos prezos do 
mercado. Eu entendo que os socios tiveran cer-
ta inquedanza, pero a resposta da cooperativa foi 

a axeitada, ainda que houbo xente que non tiña 
plena confianza e deixaron de entregarnos o leite. 

O tempo demostrou que estaban equivocados, e 
despois duns primeiros 3 meses nos que se pro-
duciron algunhas baixas, a recuperación na re-
collida foi tal que tivemos que restrinxila, pois xa 
non eramos capaces de procesar máis.

No ano 2013 produciuse algo parecido cos pre-
zos. Porén, a nosa actuación xa non foi igual por-
que xa os socios sabían que nos tíñamos resposta 
e que Feiraco estaría á altura das circunstancias. 

Todo isto, polo tanto, lévanos a pensar que os so-
cios teñen ese sentimento de orgullo e creo que é 
hora de manifestalo perante todo o mundo. Ade-
mais, xeneticamente estamos predispostos a ter a 
necesidade de pertencer a grupos.

Texto: Maximino Viaño Illodo 
Director Agropecuario



En Feiraco propoñémonos reforzar a nosa imaxe 
de marca en 2015 e imos facelo a través das ex-
plotacións dos nosos socios. A acción consistirá 
na identificación de cada granxa co seu nome e o 
logotipo de FEIRACO, que serán ubicados na par-
te máis visible da instalación. Tratamos, así, de 
trasladar a boa imaxe das ganderías leiteiras aos 
consumidores, que son os que  consolidan a nosa 
marca  coas suas decisións de compra.

Para formar parte desta acción de marketing, é 
preciso que o socio cumpra unha serie de requi-
sitos:

• Entregue leite á cooperativa

• Consuma os produtos de Feiraco: penso, fertili-
zante, gasoil, etc.

• Estea implicado activamente na cooperativa

• Que a granxa teña a localización axeitada para 
a súa visibilidade

• Que o estado das instalacións e arredores sexa 
o axeitado

• Que cumpra coas boas prácticas tanto na pro-
dución como no eido do benestar animal e res-
pecto ao ambiente

Compromisos de Feiraco
Feiraco asume o pintado e a conservación da par-
te acordada e ademáis dotará a cada explotación 
da  roupa de  traballo.

Todos aqueles socios interesados na identifi-
cación da súa explotación deberán solicitalo ao 
departamento agropecuario chamando ao telé-
fono 981 818343 ou a través do persoal de Feira-
co. Unha vez efectuada a solicitude, o persoal de 
Feiraco fará unha avaliación para comprobar que 
se cumpren os requisitos establecidos. 

A identificación realizarase entre o período com-
prendido entre o mes de abril e o mes de setem-
bro do ano 2015. Polo tanto, pregamos premura 
a todos aqueles interesados para proceder a súa 
avaliación.

Texto: Departamento Agropecuario

Identificación de explotacións

Para formar parte desta acción 

de marketing, é preciso que 
o socio cumpra unha serie de 
requisitos

Todos aqueles interesados 

na identificación da súa 
explotación deberán solicitalo 

ao departamento agropecuario 

no teléfono  981 818343

Agropecuario

22

Propoñémonos reforzar a nosa imaxe de marca en 2015 e imos facelo a 
través das explotacións dos nosos socios
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Un mundo sen cotas 

Entre os instrumentos para paliar a eliminación 
da cotas, a PAC establece medidas limitadas para 
apoiar aos prezos do leite (axudas complemen-
tarias ao sector, cunha partida de 93 millóns) en 
países nos que se dea “unha crise grave de mer-
cado”,  ademais de apostar por organizacións de 
produtores fortes para negociar. Pero a conse-
lleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, 
urxe a crear unha única organización de produ-
tores lácteos en Galicia para que o sector teña 
“capacidade para poder negociar prezos”. 

Unirse para ter forza
Galicia e España presenta un modelo con difi-
cultades pola baixa implantación de coopera-
tivas, moito máis habituais en países do norte. 
Os gandeiros de leite tamén deben dispoñer de 
máis terras para poder aumentar a capacidade 

de produción. O tamaño medio das explotacións 
lácteas galegas é duns 240.000 litros anuais, e 
en países como Irlanda a media é duns 290.000 
litros. 

En Galicia temos explotacións lácteas tan efica-
ces e eficientes como calquera explotación de 
calquera país membro da UE. Pero faise precisa 
unha organización do sector forte e novas can-
les de organización, a opción para que o prezo 
do leite sexa o máis alto e estable posible e dimi-
nuír os custos de produción. 

O fin das cotas lácteas pode ser entendido po-
las cooperativas como unha oportunidade para 
medrar e xerar valor engadido, ser competitivas 
e equilibrar a negociación entre os diferentes 
axentes na cadea agroalimentaria. Rosa Quin-
tana considera que “non pode haber un sec-
tor gandeiro forte sen unha industria forte”, xa 
que neste novo escenario é moi precisa para 
dar valor engadido á produción. Moitos exper-
tos tamén reclaman a figura dun mediador en-
tre produtores e industria para que se negocien 
prezos e volume. 

A obriga de cumprir os contratos
Cómpre lembrar que, entre outras medidas, o 
Goberno central estableceu a obrigatoriedade 
de subscribir contratos entre produtores e com-
pradores de leite cunha duración mínima dun 
ano, no que deberán fixar prezo e cantidade. O 
organismo de Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA) vixiará o cumprimento desa obriga, 
que, ademais, tamén se esixirá aos produtores 
para o cobro das axudas da PAC. 

Entre os instrumentos para 

paliar a eliminación da cotas, a 
PAC establece medidas de apoio 

aos prezos do leite en países 

cunha “crise grave de mercado”

É un dos grandes temas de 
debate, dúbidas e preocupación 
no agro galego: o futuro do 
sector trala eliminación das cotas 
lácteas o 1 de abril de 2015. O 
aumento da produción dun 15% 
en Irlanda, Alemaña ou Países 
Baixos traduciríase en tensións, 
cunha baixada sobre os prezos.
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O secretario xeral de Agricultura e Alimentación, 
Carlos Cabanas, e os conselleiros das CC. AA. de 
Asturias, Cantabria, Galicia e País Vasco, acorda-
ban en novembro unir esforzos para verificar o 
correcto cumprimento do paquete lácteo, xa que 
estas comunidades somos as principais produto-
ras de leite do país, co 60% da cota. 

O MAGRAMA está finalizando o novo real decre-
to deste paquete, onde se vai dar importancia á 
organización da produción. As principais modi-
ficacións son para axeitalo á nova lexislación na-
cional e comunitaria e están destinadas tamén 
a mellorar o sistema de contratación, en base á 
experiencia adquirida ao longo dos dous anos de 
aplicación do paquete lácteo en España. 

Supertaxa
Hai cálculos feitos de que uns 5.700 gandeiros 
galegos poderían ter que pagar multa por super-
taxa, pero o certo é que todos saben da capaci-
dade que teñen para producir no último ano con 

cotas e contan con mecanismos para coñecer o 
límite, polo que non teñen por que incurrir en su-
pertaxa. En todo caso, de aquí ata marzo queda 
moito tempo para adaptarse e poder evitala.  

Ademais, entre os factores positivos que se pre-
sentan no noso sector e que debemos ter en conta, 
está o aumento da demanda mundial de produtos 
lácteos que se produciu nos últimos tempos. Ade-
mais, en España somos deficitarios en produción, 
cuns 6,5 millóns de toneladas de cota, mentres o 
consumo se sitúa en torno aos 10 millóns, polo 
que hai moito camiño por percorrer.

O fin das cotas lácteas pode ser 
entendido polas cooperativas 

como unha oportunidade para 
medrar e xerar valor engadido

Transporte y Clasificación 

de residuos industriales

Desinfección, Desratización y

Desinsectación industrial

Transporte y Gestión de

residuos hospitalarios

Gestión de residuos sólidos y 

líquidos generados  por buques

Centro gestor de residuos 

inertes y no peligrosos

Servicios generales de Limpieza y

Mantenimiento industrial

CENTRAL VIGO: CAMIÑO DO CARAMUXO Nº65 – 36213 VIGO (PONTEVEDRA) – 986 422 355

DELEGACIÓN CORUÑA : LUGAR DA FRAGA, 92 - CORTIÑÁN  - 15319 BERGONDO (A CORUÑA) – 981  778 532

DELEGACIÓN SOMOZAS: LG. MARVÁN-SEIXAS , S/N - 15567 AS SOMOZAS (A CORUÑA) - (981) 417 210

Gestión integral de 

residuos industriales

www.toysal.com

http://www.barloworld.finanzauto.es
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O director xeral e conselleiro 
delegado de Feiraco Lácteos, 
José Luis Antuña, foi o encargado 
de recoller o premio nun acto 
celebrado o pasado 19 de 
novembro no Hostal dos Reis 
Católicos de Compostela, e que 
presidiu o presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo.

José Luis Antuña agradeceu na súa intervención 
o esforzo e dedicación de todos os que forman 
parte da cooperativa, traballadores, provedores 
e colaboradores; e de xeito especial a cadeas de 
distribución como Carrefour e aos seus clientes. 
“Sempre foron os mellores socios da nosa coo-
perativa, os nosos produtos tiveron acollida nas 
súas tendas e procuramos responder coa máxi-
ma calidade e transparencia comercial, unha re-
lación frutífera que se ve reforzada con esta dis-

tinción”, apuntou tras recoller un galardón que 
poden sentir como propio cada un dos nosos 
cooperativistas.  

A campaña, que se realizou nos hipermercados 
galegos de Carrefour, contou coa presenza de 
65 empresas galegas e 120 produtos locais, pero 
conseguiu destacar entre este importante elen-
co a aposta pola calidade de Feiraco como valor 
estratéxico e inherente ao modelo de negocio, o 
que nos converte en marca galega líder do sector.

Recibimos o Premio Carrefour á Mellor 
Peme Agroalimentaria de Galicia
Feiraco fíxose co recoñecemento grazas á votación dos clientes que 
participaron na campaña “Da Terra e do Mar a Maior Calidade”, 
desenvolvida do 11 ao 28 de xullo.

“Sempre foron os mellores 

socios da nosa Cooperativa, 
unha relación frutífera que 

se ve reforzada con esta 
distinción”, dixo Antuña tras 

recoller un galardón que poden 

sentir como propio cada un dos 
nosos cooperativistas
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uns céntimos: está en xogo o coidado da nature-
za, o medio ambiente, a pluralidade de aldeas e 
pobos de Galicia e o relevo xeracional”, sinalou. 

A importancia dun modelo comercial
Alberto Núñez Feijóo, que foi encargado de dar o 
premio, resaltou que, coa entrega dos galardóns, 
Carrefour renova a súa implicación con Galicia ao 
recoñecer o labor de dúas industrias alimentarias 
-a cárnica lucense Torre de Núñez foi a outra pre-
miada-  que destacan pola súa calidade, bo facer 
e polo posicionamento e imaxe nos mercados. 

O presidente da Xunta cualificounas como 
“dous referentes do sector agroalimentario ga-
lego”, industrias consagradas que achegan ao 
consumidor produtos diferenciados e empresas 
que contribúen a identificar Galicia como mar-
ca de calidade. 

Lembramos que o modelo comercial de Carre-
four integra aos produtos locais e rexionais. A 
compañía mantivo o pasado exercicio relación 
comercial con 543 empresas galegas ofrecendo, 
xunto ás marcas de fabricantes nacionais, produ-
tos das empresas da rexión, ademais de marcas 
propias. E recoñece, con estes premios, o labor 
das pemes locais que destacan por calidade e 
imaxe. Estas campañas responden ao compromi-
so da empresa de distribución de integrarse nos 
ámbitos socio-económicos das localidades onde 
se sitúa e apoiar ás economías rexionais. “Son xa 
moitos os anos nos que Carrefour se envorca coa 
produción e a industria agroalimentaria galega”, 
recoñeceu José Luis Antuña.

A nosa segunda grande aposta dirixiuse sempre a 
preservar a seguridade alimentaria, primeiro nas 
fábricas a través das certificacións ISO, e máis re-
centemente en once das nosas granxas, que lo-
cen a máxima distinción europea na materia. 

En definitiva, produtos de calidade, seguros, in-
novadores, saudables e ao mellor prezo nos que 
os clientes de Carrefour depositaron a súa con-
fianza e premiaron a súa valía.

Innovación: orixe e destino 
da sustentabilidade empresarial e social
É o terceiro eixe de Feiraco, a innovación en todas 
e cada unha das fases da cadea de valor. Antu-
ña Álvarez fixo fincapé no proceso que levou a 
Feiraco a revisar todo o referente ao manexo e 
alimentación das vacas. “O resultado é Unicla, un 
leite con perfís graxos saudables e unha compo-
sición equilibrada, de excelente sabor, o leite de 
toda a vida”. 

Ademais, José Luis Antuña referiuse ao factor 
prezo. “A produción láctea require familias no ru-
ral, explotacións, vacas, terreos para plantar millo 
e forraxe, significa vida e poboación no campo 
galego, unha das maiores reservas mundiais para 
a produción láctea. Nós temos que ser eficientes 
e controlar os custos de materia prima, os inves-
timentos, a industria, mellorar os procesos de 
traballo, defender as marxes. Os consumidores 
deben entender que detrás dun litro de leite hai 
todo isto, e que o leite debe desaparecer como 
produto reclamo a prezos por debaixo do seu 
custo industrial. Vai niso moito máis que aforrar 



Feiraco renova a súa imaxe 
corporativa

Feiraco Sociedade Cooperativa Galega renova a 
súa imaxe de marca mediante un novo deseño 
máis actual, no que se dinamizou cada un dos 
seus elementos orixinais. A evolución da súa ar-
quitectura gráfica é o reflexo do momento ac-
tual da cooperativa e dos seus valores principais 
de galeguidade, naturalidade e cooperativismo, 
conceptos presentes desde a súa orixe.

Unha das características máis destacadas na 
nova imaxe é o protagonismo que se lle outor-
gou á cor verde corporativa, símbolo da coope-
rativa, que axuda a potenciar a presenza do texto 
que compón a palabra FEIRACO e a súa di-
ferenciada tipografía en triple barra. De 
igual maneira, a cor verde xoga un papel 
fundamental nesta nova imaxe, axudan-
do a reforzar os piares sobre os que se 
sustenta a cooperativa, que representan 
un modelo activo co seu contorno e o 
sector ao que pertence, mediante unha 
firme aposta pola innovación e o seu 
desenvolvemento sostible. 

En conexión con estas fortalezas, o eslo-
gan ‘Alimentando un Xeito de Ser’ con-
tinúa presente como impulsor da men-
saxe principal da cooperativa e a súa 
construción dunha identidade propia. 

Maior dinamismo á marca
Por outra parte, cabe destacar o restyling que se 
aplicou sobre o símbolo que representa ao perfil 
da vaca, elemento que acompañou á imaxe de 
FEIRACO desde as súas orixes, e que evoluciona 
agora cara a unhas liñas máis suaves e redondea-
das. Estes cambios achegan un maior dinamismo 
á icona de FEIRACO, e fana máis próxima, en co-
rrespondencia á vontade da cooperativa de es-
coitar e interactuar co seu contorno.

A renovación da identidade visual de Feiraco 
trasládase a todos os seus soportes gráficos, con 
especial presenza na súa liña de produtos lác-
teos, a través do seu recoñecido envase de leite. 
O novo cartón de leite preséntase cun deseño es-
truturado, no que se lle outorga principal prota-
gonismo ao símbolo da marca e ao perfil da vaca 
que a identifica, lembrando o seu histórico tetra 
brik dos anos 70.
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Esta renovación faise mediante un novo deseño, máis actual, no que se 
dinamizou cada un dos elementos orixinais da imaxe de marca

Os cambios acometidos 
na identidade visual 
correspóndense coa vontade da 
Cooperativa de interactuar máis 
co seu contorno
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Solucións desde o cooperativismo 

O director xeral de Feiraco, José Luis Antuña, par-
ticipou nas “VI Xornadas Técnicas sobre o Vacún 
de Leite” de Mazaricos, organizadas este ano nun 
ambiente de incertidume ante a desaparición das 
cotas lácteas. Este cambio substancial na norma-
tiva europea provoca unha gran inquedanza nun 
sector que teme unha caída importante dos pre-
zos e, por extensión, a desaparición de moitas ex-
plotacións, incapaces de competir con eficiencia 
nun mercado libre.

Mellorar a competitividade 
Na súa intervención, José Luis Antuña sinalou 
que o sector debe mellorar, por riba de todo, a súa 
competitividade, imprescindible máis ca nunca 
nun posible escenario de prezos baixos. Desde a 
súa experiencia no sector indicou que esta falta 
de competitividade foi o motivo da desaparición 

na última década “do 80% das granxas existentes”. 
Antuña tamén defendeu o modelo cooperativo e 
detallou a importancia deste tipo de sociedades 
no resto do continente. “Convén non esquecer 
que das cinco empresas que máis pagaron polo 
leite en Europa, catro son cooperativas”, apun-
tou, ao tempo que sinalou o escaso peso destas 
entidades no ámbito lácteo de Galicia e do resto 
do Estado. En paralelo, destacou que moitas das 
grandes empresas lácteas mundiais son coope-
rativas, e tamén as que máis investimentos están 
realizando para abordar o futuro.

A estas xornadas, que presidiron a conselleira de 
Medio Rural e o alcalde de Mazaricos, asistiron 
300 gandeiros da comarca. Os distintos partici-
pantes nas mesas redondas avogaron pola unida-
de do sector para superar os novos retos. 

VI Xornadas Técnicas sobre o Vacún de Leite en Mazaricos

mailto:info@galical.es
http://www.galical.es


Feiraco avoga pola participación da 
muller en postos de dirección

Homenaxe aos traballadores 

Consciente da relevancia de contar cunha par-
ticipación equilibrada de mulleres e homes en 
postos de dirección, Feiraco Sociedade Coo-
perativa Galega asinou, o pasado mes de no-
vembro, un acordo de colaboración co Minis-
terio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade 
(MSSI) para adoptar medidas que favorezan a 
presenza e a participación equilibrada de mu-
lleres e homes no seu Comité de dirección.

Coa firma do dito convenio, de 4 anos de du-
ración, Feiraco comprométese a adoptar unha 
serie de medidas a favor da conciliación, co 
obxectivo de acadar unha igualdade efectiva 
entre homes e mulleres nos postos de alta res-
ponsabilidade. Así, contará, sempre que sexa 
posible, cunha presenza equilibrada de mulle-

Feiraco recoñeceu o labor e a dedica-
ción, durante tres décadas, de 8 dos 
seus empregados nun acto celebrado 
en Ponte Maceira o pasado 20 de de-
cembro. A Cooperativa rendeu home-
naxe a estes traballadores a través dun 
vídeo no que se sinalaba “sen os vo-
sos pasos, o camiño non sería o mes-
mo. Por iso, Feiraco estaravos sempre 
agradecida”. Os homenaxeados son:

José Luis Insua Suárez
Francisco José Antelo Rodríguez
José María Cao Golpe
José Manuel Puente Míguez

res e homes nos procesos de selección e asegu-
rará a participación equilibrada en procesos de 
promoción do persoal, sempre que a valoración 
profesional dos candidatos sexa similar. Toma-
rá en consideración este principio de presenza 
equilibrada cando se produza unha vacante. 

Equilibrio na formación profesional
Ademais deberá deseñar plans orientados a 
promover o equilibrio na promoción profesio-
nal, fomentando a capacitación das mulleres, 
e establecerá medidas de organización e flexi-
bilización do tempo de traballo para favorecer 
a conciliación da vida laboral e familiar, pres-
tando especial atención a evitar que a mater-
nidade sexa un impedimento na promoción 
profesional.
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José Crespo Torres
Jesús Simón Tuñas Cives
Vicente Pérez Plata
Enrique Acuña Pose
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XII Xornadas Técnicas de Vacún 
de Leite de Seragro

A Facultade de Veterinaria de Lugo acolleu os días 
13 e 14 de novembro a duodécima edición das 
Xornadas Técnicas de Vacún de Leite organiza-
das por Seragro. Na cita participaron máis de 800 
persoas cada día, para as que se confeccionou un 
programa profesional no que participaron nume-
rosos relatores entre veterinarios, profesores, téc-
nicos e gandeiros. 

O primeiro experto en intervir foi o veterinario Luís 
Díaz, pertencente ao Servizo de Reprodución de 
Seragro, que centrou a súa charla en como opti-
mizar o manexo reprodutivo do rabaño para con-
seguir máis preñeces. O seguinte relatorio correu 
a cargo do francés Albert Porte, enxeñeiro agróno-
mo e asesor especialista no manexo para o cultivo 
de millo. Porte abordou as claves relacionadas coa 
fertilidade do chan e falou de como loitar contra 
as malas herbas.

O seguinte experto no estrado foi o americano 
Juan Quezada, director de Seguridade, Recruta-
mento e Adestramento en Milk Source (Wisconsin, 
EE. UU.), unha empresa que supera as 28.000 va-

Un total de 800 persoas cada día tomaron parte neste foro, que se 
desenvolveu na Facultade de Veterinaria de Lugo

cas de produción. Quezada asegurou que na súa 
empresa non buscan traballadores con moitos tí-
tulos académicos, senón con valores humanos. 

No programa do xoves tamén participou o gandei-
ro coruñés José Eladio Lavandeira, cunha charla 
sobre a xestión do manexo da recría na súa explo-
tación e os custos associado a cada fase. O último 
relatorio do día correu a cargo de representantes 
de tres ganderías galegas, Granxa O Cancelo, Gan-
dería Morado S.C. e Gandería Chousa Nova S.C., 
que achegaron as súas respectivas experiencias 
sobre o terceiro muxido.

Segunda parte das xornadas
A segunda parte das xornadas comezou coa inter-
vención do enxeñeiro agrónomo Antonio Callejo, 
que expuxo os criterios fundamentais para dese-
ñar unha instalación para vacún de leite atenden-
do a criterios de benestar (descanso, alimentación, 
ventilación, etc). Seguiuno no escenario o doutor 
en Veterinaria Alejandro Fernández Fernández, 
que departiu sobre selección xenómica.

Os seguintes protagonistas foron o holandés Rick 
Hoksbergen e o irlandés Tom Dunne, ambos per-
tencentes a European Dairy Farmers (EDF). A úl-
tima intervención enlazou directamente co lema 
das xornadas deste ano, “Unha ollada cara ao futu-
ro”, posto que xirou arredor da produción de leite 
en Galicia nunha Europa sen cotas. O encargado 
de expoñer este tema foi o profesor titular de Eco-
nomía, Socioloxía e Política Agraria da Escola Poli-
técnica Superior de Lugo, Francisco Sineiro.

As xornadas reuniron a máis 

dunha ducia de expertos para 
falar do sector

Brinde do leite en defensa do sector.
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Campaña de taller e gasóleos
CUBERTAS MICHELIN
195-65-15 91V ENERGY SAVER 70 €
205-55-16 91V ENERGY SAVER 81,50 €
225-45-17 91W PRIMACY 3 117 €

CUBERTAS BFGOODRICH
185-60-14 82H G-GRIP 51 €
175-65-14 82T 47,90 €
235-45-17 94Y G-GRIP 109 €

CUBERTAS TRACTOR TAUROS
 POINT 8  
13.6R28 123A8/120B 452 €
 POINT 8
18.4R30 142A8/139A 767 € NFU excluído
 POINT 70
320/740R24 116A8/116B 375€
 POINT 70 
360/70R24 122A8/122B 446 €
 POINT 70
380/10R28 A8/127B 548 € 
 POINT 70
480/70R34 143A8/143B 853 € NFU excluído

Regalo seguro en toda a gama Michelin, BFGoo-
drich e Tigar
Alta Gama 14”   3 € nun vale de gasoil por cuberta
Lamia 15-16”     3 € nun vale de gasoil por cuberta
Lamia 17”           3 € nun vale de gasoil por cuberta

ACEITES 
ACEITE AGIP 15W40 SHPD SUPER TURBO 

BATERÍAS   
BATERÍA CECAUTO 45AH (47AH) C3D   43 €
BATERÍA CECAUTO 57AH (62AH) C4D  51 €
BATERÍA CECAUTO 70AH (74AH) C5D  70 €
BATERÍA CECAUTO 125 AH ( 148AH) C9D 134 €
BATERÍA CECAUTO 143 AH (140AH) C7D  139 €
BATERÍA CECAUTO 180AH C8D 166 €
BATERÍA CECAUTO CUADRADA EBRO  195 € 
AH C11D  134 €

(IVE INCLUÍDO)

OFERTAS VÁLIDAS PARA 
DECEMBRO DE 2014 E XANEIRO 2015

Lazos violetas para todos
O pasado 25 de novembro, 
con motivo do “Día Inter-
nacional da Eliminación 
da Violencia contra a Mu-
ller”, Feiraco puxo a dis-
posición de todos os seus 
traballadores lazos viole-
tas para que lucisen nas 
súas solapas, aqueles que 
o desexasen.

PREZOS ESPECIAIS en aliñado de dirección e cambio de pastillas de freo
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Feiraco recoñece a investigación 
co Premio Jesús García Calvo

A Fundación Feiraco e o Instituto Universitario 
de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDE-
GA) da Universidade de Santiago de Compostela 
(USC) convocaron o Premio Jesús García Calvo 
de investigación en desenvolvemento rural e 
cooperativismo para premiar aqueles traballos de 
investigación que ampliasen o coñecemento so-
bre o medio rural e favorezan o cooperativismo 
en Galicia. 

A gañadora na modalidade de “Textos publicados 
en revistas científicas ou en editoriais recoñeci-
das”, dotado cun premio de 1.250 euros, foi Ara-
celi Freire Cedeira. Baixo o título “Conflitividade 
social no medio rural galego (1939-1975)”, a in-
vestigación centrouse nos montes veciñais como 
obxeto de estudo para esclarecer a historia re-
cente da sociedade rural galega.

En canto aos “Traballos Fin de Máster e Fin de 
Grao”, resultou premiada, con 750 euros, Francis-
ca Gago Guillán, que en “Os modelos de aplica-
ción do programa Leader 2007-2013 no Estado 
español”, analizou por primeira vez, de maneira 
cuantitativa, os modelos de aplicación do pro-
grama Leader nas comunidades autónomas para 
dito periodo.

Acto de entrega
O acto de entrega do premio 
foi presidido polo reitor da 
USC, Juan Viaño, no Salón 
Nobre de Fonseca. Á  entrega 
asistiron José Montes, presi-
dente da Fundación Feira-
co; Corina Porro, presidenta 
do Consello Económico e 
Social da USC; Xaquín Fer-
nández, director do IDEGA 
e Juan Carmona, profesor 
da USC, que comezou a se-
sión coa lectura do relatorio 
Emprendemento en Galicia. 
Unha reflexión a partir das 
figuras de Jesús García Cal-
vo e Valentín Paz Andrade.

Na súa intervención, José Montes puxo en valor 
a estreita relación existente desde hai anos en-
tre Feiraco e o IDEGA. Tal e como explicou, esta 
colaboración frutificou en varias iniciativas tales 
como a promoción conxunta de proxectos de 
investigación e cooperativismo, estudos de pos-
grao e máster ou a posta en marcha de proxectos 
de comercializacion de produtos.

Xunto a isto, o presidente da Fundación Feiraco 
sinalou a vontade de “institucionalizar” o pre-
mio para que “dalgún xeito manteña e fomente 
o espírito emprendedor, innovador e científico 
de Jesús García Calvo e, dese xeito, manteña a 
súa memoria”. 

Neste sentido, apuntou que García Calvo “sem-
pre tivo moi clara a simbiose que debía exis-
tir entre a Universidade e o Rural. Por iso, tal e 
como explicou Montes, “o modelo cooperativo 
entendeuno como a mellor saída ás sucesivas 
crises e ao atraso que se vivía no rural”. Polo tan-
to, foi un “precursor para estes tempos, nos que 
non se pode entender desenvolvemento rural 
sen cooperativismo”.



Feiraco participa na xornada “A UDC coas 
empresas”

Na apertura da xornada “A UDC coas empresas”, o 
reitor desta Universidade, Xosé Luís Armesto, re-
coñeceu o labor de colaboración coa institución 
de máis de 300 empresas, entre as que se atopaba 
Feiraco, en materia de investigación e innovación. 

Ante preto dun cento de asistentes, o reitor agra-
deceu a asistencia ao acto, así como o apoio e 
a colaboración destas empresas cos centros tec-
nolóxicos e cos grupos de investigación univer-
sitarios. As universidades, tradicionalmente cen-
tradas na educación e na investigación, explicou 
Armesto, engaden como terceira misión a trans-
ferencia de coñecemento ao tecido produtivo, na 
liña marcada pola Unión Europea que liga o cre-
cemento á capacidade de innovación. 

Redución do número de empresas galegas
Segundo os datos do INE, durante a crise redu-
ciuse á metade o número de empresas galegas 
que realizan actividades innovadoras. E os datos 
da Fundación Coñecemento e Desenvolvemeto 
rexistran unha diminución de case un 15% entre 
2011 e 2012 no financiamento privado da investi-
gación universitaria. “Cómpre reverter esta diná-

Feiraco, na súa aposta por colaborar coas universidades galegas en 
diferentes proxectos de investigación, vén de participar na xornada 
“A UDC coas empresas”. Son numerosos os proxectos nos que Feiraco 
participa en colaboración coas distintas universidades galegas e en 
particular coa Aula de Produtos Lácteos, centro integrado no Instituto 
de Investigacións e Análises Alimentarias da USC.

mica polo camiño da cooperación estreita entre a 
universidade e a empresa”, explicou o reitor. 

Xunto co reitor, abriu a xornada o vicerreitor 
de Investigación e Transferencia, Ricardo Cao 
Abad, quen insistiu en que a relación universi-
dade-empresa é unha colaboración en beneficio 
mutuo xa que a UDC transfire coñecemento á 
empresa e esta propón novos retos para mello-
rar a súa eficiencia, o que fai que se cree novo 
coñecemento universitario.

O vicerreitor achegou, tamén, os datos de ingre-
sos da UDC en 2013 en concepto de transferencia 
de coñecemento, que duplicaron os obtidos en 
2012. No ano pasado, a UDC obtivo preto de 11 
millóns de euros en transferencia de innovación a 
148 empresas, das que 118 son empresas privadas 
e 30 públicas. 

Ademais, a xornada contou coas explicacións 
de boas prácticas de varias empresas coas que a 
Universidade da Coruña ten proxectos de colabo-
ración en marcha. 

Colaboración imprescindible
A xornada, organizada baixo a premisa de que a 
colaboración co tecido produtivo é imprescindi-
ble para poder desenvolver investigación aplica-
da punteira e para traducila en innovación, re-
matou cunha entrega de diplomas, coa presenza 
tamén do presidente do Consello Social, Antonio 
Abril Abadín, a cada unha das empresas que par-
ticiparon no acto de recoñecemento do papel da 
pequena e grande empresa na formación univer-
sitaria, entre elas Feiraco.
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Xema Galicia Medioambiente, S.L.

Control de pragas
Desratización

Desinsectación

Desinfección

Lexionella

Tratamentos de madeira

Formadores en seguridade alimentaria:
Manipulador de alimentos

Manuais APPCC: implantación e seguimento

Tamén estamos presentes na industria de refrixeración

www.xemagalicia.com

Torres de refrixeración • enfriadoras
Intercambiadores de calor • aerorefrixeradores

Instalación • contratos de mantemento
Pezas de recambio orixinais • mínimo prazo de entrega

Tel. +34 981 881 636

Fax. +34 981 881 769

info@xemagalicia.com

Rúa Rosalía de Castro, Nº 15 baixo
15830, Negreira
A Coruña, España

Delegación Oficial

Delegación Oficial
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O Nadal sabe ao 
irresistible iogur crema 
bombón de Clesa

CLESA felicitou 
o Nadal aos 
consumido-
res cunha edi-
ción limitada 
da súa gama 
estrela, Cre-
ma Bombón, 
nas súas catro 
variedades. Este 
exclusivo packa-
ging, nos lineais de 
venda ata o 10 de xa-
neiro, segue sendo fiel á 
esencia de Clesa, aunando nun mesmo deseño a 
tradición dos motivos de Nadal coa súa caracte-
rística imaxe de marca.

Clesa “sobre rodas”, 
comprometidos coa sociedade

O cadro de persoal de Clesa cambiou, por un 
día, a súa rutina laboral: o equipo de traballa-
dores uniuse para construir cinco bicicletas. Os 
vehículos fabricados manualmente doáronse aos 
Servizos Sociais do Concello de Caldas, para que 
se entregasen en Nadal ás familias máis desfavo-
recidas do municipio pontevedrés. Baixo o lema 

Promoción conxunta
Feiraco premiou durante o mes de decembro a 
confianza dos consumidores cunha promoción 
conxunta con Clesa, mediante a cal se obsequia-
ron vales de 50 céntimos pola compra dunha 
caixa de leite clásica canxeable ao adquirir calque-
ra postre e/ou iogur da marca Clesa. O cupón de 
desconto poderase entregar 
en supermercados e 
grandes superficies 
a nivel nacional ata 
o 28 de febreiro de 
2015. 

A iniciativa ten 
como finalidade 
achegar os produtos 
de dúas marcas galegas 
de referencia no sector lácteo a todos os fogares. 
Ámbalas dúas marcas están avaladas polo selo de 
calidade “Galega 100%” e a certificación PLS (Pro-
ductos Lácteos Sostenibles), que garanten a orixe 
100% galega do leite.

“Sobre rodas”, Clesa organizou esta innovadora 
acción formativa coa que a empresa láctea ani-
mou aos seus profesionais a traballar en equipo e 
a levar a cabo un traballo de calidade. O persoal 
de Clesa traballou, codo con codo, durante un día 
laborable, por un obxetivo compartido: mellorar 
como persoas e como equipo. 
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Unha festa universal
Sempre cambia algo nestas datas. Hai varias cir-
cunstancias que favorecen un cambio de ritmo 
no que se repiten certos costumes que lle son 
propios a cada país, a cada rexión ou incluso a 
cada comunidade.

A festa da conmemoración do Nacemento de Xe-
sús en Belén remóntase a finais do século III ou 
aos primeiros anos do IV como unha das festas 
cristiás máis importantes, que se preparaba des-
de uns 40 días antes, o mesmo que a festa da Re-
surrección de Xesús (a preparación do Nadal co 
tempo de Advento e a da Resurrección co tempo 
de Coresma). 

Tanto unha como a outra, xunto coa festa de 
Pentecusto, coñecíanse como as pascuas, de aí 
que aínda se diga polo Nadal: “¡Felices Pascuas!”.

Novos valores para unha festa cristiá
Polo tanto, o Nadal é unha festa relixiosa cristiá 
de carácter universal. As felicitacións, as panxo-
liñas, as luces, os beléns e as árbores iluminadas 

fóronse incorporando sucesivamente á festa do 
Nadal. A mensaxe unánime era de unidade fami-
liar, celebración festiva, agasallos para os nenos, 
desexos de felicidade e ambiente de paz. 

Hoxe, nunha sociedade máis laica, promoció-
nanse outros valores que potencian a harmonía 
destas datas, que se proxectan en bos desexos 
para o ano novo que coincide coas celebracións 
navideñas.

Felicitacións desde Feiraco
En Feiraco tamén queremos adherirnos a todas 
estas mensaxes positivas e optimistas que axu-
dan a construír un mundo máis sinxelo, máis fra-
ternal e máis solidario.

Por iso, desde o Consello Reitor queremos dese-
xar, a todos os socios e ás súas familias, paz e fe-
licidade e que entre todos sigamos construíndo 
unha cooperativa integradora e unida para aca-
dar unha mellor convivencia social que favoreza 
o noso desenvolvemento.

¡FELIZ NADAL CO DESEXO DUN ANO NOVO 
PRÓSPERO PARA TODOS!

Os nenos de Feiraco tamén celebran 
o Nadal
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Seguros de baixa laboral: 
unha boa decisión
Na nosa vontade de seguir ofrecéndoche o me-
llor servizo e os mellores produtos aseguradores 
do mercado, desde Feiraco queremos presentar-
che un seguro que posiblemente encaixe coas 
túas necesidades preventivas. Convidámosche a 
tomar unha boa decisión!

Unha boa decisión é ter claro que, como autóno-
mos, somos nós os que autoxestionamos as no-
sas vidas. Dependemos de nós mesmos en todo, 
particularmente no desenvolvemento da nosa 
actividade profesional e, por iso, non debemos 
deixar que unha doenza ou un accidente poidan 
romper a nosa estabilidade.

Unha boa decisión é optar por unha boa cobertura 
en baixa laboral polo que poida pasar, para que a 
nosa economía non se resinta e poder seguir mi-
rando cara a adiante aínda nos momentos difíciles.

Unha boa decisión é contratar o mellor produto 
asegurador do mercado en baixa laboral, da man 
dunha aseguradora especializada en produtos 
para o autónomo relacionados coa xestión da 
baixa laboral.

Estes seguros diríxense tanto 

a profesionais liberais e 

autónomos como a empresas

Para Feiraco, a túa decisión é moi importante e 
como expertos na problemática do autónomo 
recomendámosche este produto creado á medi-
da das túas necesidades. Neste sentido, o seguro 
de baixa laboral está dirixido a:

•calquera persoa que desenvolva unha activida-
de laboral ou profesional pola súa conta: profe-
sionais liberais e autónomos que desexen com-
plementar as prestacións mutuais ou públicas en 
caso de baixa laboral por doenza ou accidente.

•empresas que queiran resarcirse do custo eco-
nómico que supoñen as baixas laborais dos 
seus empregados ante unha enfermidade ou 
accidente ou ben que, como vantaxe social cara 
aos seus traballadores, queiran complementar 
os seus ingresos públicos nunha situación de 
baixa laboral. 

Para maior información podes dirixirte á sección 
de seguros de Feiraco (Tfno. 981 818 248)

Os interesados neste produto 

poden dirixirse á sección de 

seguros de Feiraco a través do 
teléfono 981 818 248
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Unha nova imaxe,
coa calidade de sempre

feiraco.es


