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Presentación

Punto e
seguido
Xa hai uns cantos anos que todos sabiamos que
en marzo de 2015 remataba un período que se
iniciara en 1986 no que a limitación da produción
láctea dependía das cotas asignadas a cada un
dos países da CEE. En principio, decidiuse para
os 10 países que a constituían unha cantidade
global de 102,6 millóns de toneladas, distribuídas
convencionalmente entre os Estados membros
segundo as súas respectivas declaracións de produción en 1981 incrementada nun 1%; aínda que
para algúns Estados ou Rexións tomáronse como
referencia outros anos posteriores.
Cando España accede á Comunidade en 1985
–coa cantidade global distribuída– houbo una
férrea resistencia comunitaria para superar os 5,2
millóns de toneladas asinadas no –torpemente
negociado– Tratado de Adhesión, que despois
dalgúns axustes acabou no tope de 5,5 millóns,
cun déficit do 40% para o seu abastecemento
propio, cando outros países quedaron con
sobreprodución de leite con respecto ao seu
consumo interno.
Por esta razón, a moitos pareceulles mal a cota
asignada, porque ademais esa limitación impedía o que se consideraba un dereito a producir.
Aínda tivo máis importancia o da cota cando o
quilo de cota –que viña sendo ese dereito a producir– se comezou a negociar con prezos moi
variados pero case sempre en ascenso.
O caso é que non debeu ser tan mala esa limitación xa que cando se anunciou en firme a decisión da UE –bastantes meses antes de expirar o
prazo de vixencia–, algúns países (entre os que
estaba España) reclamaron que se seguise con
ela algún tempo máis.
Grazas á cota regulouse un pouco o mercado
lácteo e houbo tempo para que os gandeiros se
profesionalizasen e fosen transformando as súas
explotacións facéndoas máis rendibles e viables.

José S.
Montes Pérez
Presidente de FEIRACO
O caso é que se cumpriu un prazo que supón un
punto e seguido. É dicir, case non cambia máis
nada que as posibilidades ilimitadas de producir,
aínda que o de ilimitadas haberá que matizalo.
As axudas de Europa vinculadas á cota vanse seguir cobrando nas explotacións en proporción
á cota que se tiña e, a partir de agora, pouco
a pouco, evolucionarán coa terra, e segundo a
rexión na que se encontren. Por tanto, os agricultores van seguir con axudas semellantes, que
agora se coñecen como a “mochila” de cada
produtor activo. Por iso a cota, dalgún xeito, segue tendo valor.
Estase notando unha certa alarma orixinada nos
medios polo feito de coincidir o fin da etapa con
cotas cunha baixa importante do prezo do leite,
cando en realidade isto ocorre de xeito cíclico e
o prezo do leite depende máis ben doutros condicionantes do mercado mundial para o que as
cotas teñen pouca importancia.

Limitantes de produción
Teoricamente as posibilidades de produción
láctea son ilimitadas. Agora ben, hai certos problemas aos que hai que prestar atención, se
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pensamos en futuro. Temos que solucionar o
problema da industrialización e a incorporación
de maior valor engadido. Tamén da innovación.
Meter o leite nun brik non é un gran negocio, se
é que pode haber grandes negocios por xeración
espontánea. Transportar quilos de leite líquido
encarece moito o produto e estar na periferia
con respecto ás zonas de consumo non favorece nada. Tamén está o problema do consumo á
baixa de leite líquido entre nós e o incremento
nalgúns tipos de derivados lácteos.
Por outra parte, hai que ver se o aumento da
produción láctea, coa que tanto se especula, se
poderá defender facilmente no mercado interior e no exterior. Xa son intensas as mensaxes
dalgunha industria no sentido de limitar a recollida; e doutras de non garantir a estabilidade
dos prezos, condicionando os contratos. Parece
que indican que tamén a industria ten dificultades para colocar o produto nos grandes centros
de distribución.
Outros aspectos a considerar son a recuperación de terra para producir forraxes propias e
devolver ao gando o seu status orixinal de máis
pastoreo, para recuperar aqueles valores organolépticos tan estimados no leite.
Invadir o mercado de leite suporía unha contracción nos prezos co seu conseguinte prexuízo.

Buscando saídas
Na revista de decembro falabamos de que é
moi importante a integración. Integrarnos para
producir e para comercializar. Se nós non collemos as rendas da nosa produción láctea e
non investimos en industrialización e en comercialización, será imposible poder garantir o
noso futuro.
As grandes cooperativas europeas están posicionándose con fortes investimentos en plantas de
transformación. Nós tamén o temos que facer,
ou uníndonos a eles, o cal tampouco sería malo
de seu; ou potenciando unha industrialización
propia. Peor será se caemos nas mans das multinacionais, que acabarán comprándonos o leite
–é un ben necesario e imprescindible– pero o
prezo porano eles.

Aproveitando sinerxías
Considerar a Cooperativa como un todo de todos –como debería ser– ten unhas potencialidades excepcionais para enfrontar con éxito
esta nova etapa. En primeiro lugar, sería urxente
a súa capitalización, que coidamos que non se
fixo no tempo ou polo menos non se fixo suficientemente, co cal o custo de financiamento
é maior ao ter que depender doutras entidades
que, por outra parte, nestes tempos, apenas retribúen aos que lles confían os seus cartos. Evidentemente, a remuneración dentro da Cooperativa é superior.

Considerar a Cooperativa como
un todo de todos ten unhas
potencialidades excepcionais
para enfrontar con éxito esta
nova etapa
Aínda hai outra razón moi poderosa: que para
transformar e vender o noso leite fan falta recursos económicos, ter estrutura comercial adecuada, innovar e comunicar. Isto, esíxenos –como o
fixeron e o están a facer as grandes cooperativas europeas– investimentos que puideran ser
proporcionados á cantidade de leite producido.
Neste caso, a Cooperativa garantiría a devolución dese capital social complementario cando
os socios abandonasen a actividade, no caso de
que non lles interesara seguir, transformándoo
en capital voluntario.
En segundo lugar, propoñémonos participar e
promover a integración cooperativa ou a intercooperación, tal como se veu facendo nestes
dous últimos anos, co obxecto evidente de potenciar o sector lácteo e poder enfrontar xuntos
a debilidade que ten o sermos pequenos e con
pouca capacidade para influír nos mercados.
Quédanos un tempo de traballo e de adaptación
á nova situación que esixirá un cambio de mentalidade e de intercooperar. As cooperativas van
ser a clave.
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Unha parella de gandeiros
sen medo a innovar
Gandería Pereiriña, unha das nosas explotacións de leite Únicla, sabe
como tirar partido dos servizos de Feiraco para saír adiante. Dende as
súas instalacións en Vilariño, unha das doce parroquias do concello do
Val do Dubra (preto de Compostela), José Antonio Viqueira e Patricia
Díaz confían en que os seus investimentos sexan rendibles en breve.
A historia desta granxa comezou arredor do ano
1980. “Meus avós tiñan dúas vacas de carne e, nese
ano, voltaron meus pais de Suíza e compraron
dúas vacas de leite, facéndose ao tempo socios de
Feiraco”, conta José Antonio. “Daquela vendían o
leite en bidóns”. Despois de cinco anos xuntáronse
sete socios para un tanque de frío compartido, ata
que en 1987 mercaron un propio de 350 litros.

En 1997 decidiron facer unha nave nova para 40
vacas, “puxemos unha sala de muxidura de oito
puntos en espiña e frío de leite de 2.700 litros”,
lembra o gandeiro. E despois de tres anos, con
dous socios máis e financiado por Feiraco, chegaría o carro mesturador.

Nova xeración e plan de mellora
“No ano 2003 retírase meu pai e ponse á fronte
da explotación miña nai, pero en 2006 tamén se
xubila. Daquela póñome á fronte e tamén me fago
socio de Feiraco”, explica. En 2008 fai unha S.C.
coa súa muller, Patricia Díaz, coa que traballa, e en
agosto de 2009 chegaría a incorporación a Únicla.
O seguinte paso foi a certificación do produto coa
ISO 22000. Finalmente, “rematando 2011, acabamos de pagar os créditos de cota, que supoñían
800 € mensuais”. En canto á maquinaria, non investiron en tractores “xa que hai dous: un do ano
1982 e outro do ano 1996, e están moito tempo
parados: facemos case todo o traballo cunha empresa de servizos”.

“Anotamos cada quilo do que
comen as vacas e ata as sobras
para que o nutrólogo vexa o día
a día”
Pouco a pouco, foron aumentando as vacas. “En
1990 xa tiñan 25 e 10 xovencas (becerras) e por
iso precisaron dun aumento nas cortes, puxeron
un circuíto e un tanque de leite de 850 litros”.
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Terras e alimentación
Teñen un rabaño de 46 vacas adultas e 38 tenreiras que crían na explotación, e fan dúas muxiduras diarias. A granxa é unha estabulación libre, “tivemos durante varios anos un servizo de
substitución con outras catro explotacións e así
podiamos librar aínda que só foran un par de días
ao mes. Pero agora non o temos”.

Na Gandería Pereiriña están traballando 20 hectáreas: 15 dedícanas a millo e cinco a herba; “de
fóra só mercamos palla. Facemos carro unifeed
unha vez ao día para as vacas de leite, con 35 de
millo, 13 de herba e 10 de penso” –continúa explicando José Antonio– “A comida tratamos de
arrimarlla tres veces ao día, dese xeito tentamos
que veñan máis a miúdo para a comedeira”. As
secas e xovencas reciben palla e penso, e a auga
que beben os animais provén dun pozo de barrena tratado con peróxido.

“Os servizos de xestión
económica e financeira son dos
máis importantes: hai que ver
céntimo que entra e céntimo que
sae”
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Para esta parella de gandeiros o control é clave. “É
moi importante anotar todo, e tamén para o noso
nutrólogo de Feiraco, Alfonso Goris. Anotamos
cada quilo do que comen por separado e tamén
as sobras. É unha maneira de que o nutrólogo
vexa o día a día da granxa”.

As vantaxes dos servizos da cooperativa
“Tratamos de usar todos os que ofrece Feiraco,
por exemplo os servizos de xestión económica
e financeira creo que son dos máis importantes:
hai que ver céntimo que entra e céntimo que
sae”, afirma o gandeiro dubrés. Tamén fan uso
da xestión técnica, de servizos de alimentación
e reprodución, de agronomía (“facemos análises
de terra e fertilizamos segundo precise cada finca seguindo as indicacións do agrónomo de Feiraco”, engade), calidade do leite, aforro enerxético, renovables, certificación de explotacións,
seguros e formación.
“A formación tamén é moi importante para nós,
a cooperativa axudounos moito e hai que darlle
as grazas aos técnicos que se comprometeron.
No posible, tratamos de levar á práctica o que
aprendemos”. Tamén destacan a axuda que
reciben do veterinario de calidade do leite, Carlos
Carbonell, “porque os dous últimos anos foron
moi duros para nós e pasou moitas horas mirando
onde podiamos rabuñar un céntimo e, sobre todo
falando: xa parecía o noso psicólogo”, sinalan.

E o futuro?
Se lles preguntamos polo da cooperativa, esta
parella de gandeiros coida que “vai ser mellor,
porque se pagando o plan de viabilidade eramos máis ou menos coma os outros; ao acabar
de pagalo, aínda que haxa que investir en darlle
a coñecer a xente o noso produto, deberiamos
estar mellor”.
Tamén son bastante optimistas cos días por diante que vivirá a explotación. “Penso que van ser
mellores se o prezo non baixa, porque a mediados do ano que vén quedamos libres de créditos.
Porque cobrando 12.000 € e gastando 6.000 € en
penso e 2.000 € en créditos, e sen ter de asesor a
Bárcenas ou a Rato, non hai quen faga cadrar os
números”, bromean.

Investiron en renovables
“No ano 2008 decidimos pedir un plan
de mellora que aínda estamos pagando, e tamén investir en aforro enerxético poñendo paneis solares para quentar a auga, o recuperador de calor do
tanque e o variador de frecuencia na
bomba do muxido”, sinalan. Os paneis,
ao mesmo tempo, quecen un dixestor
na saída da auga da sala de muxidura,
para que poida ir cara a rede de sumidoiros e non á fosa do zurro. “Tamén
fixemos a nave das xovencas (becerras), vacas secas, e acondicionamos
os exteriores”, xunto cos medidores e
retiradores da sala de muxidura.
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SOCIEDAD AGRÍCOLA GALEGA SL

Unha familia ao completo

Parque Empresarial Vilanova I
36614 Baion - Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Tf. 986 51 60 30 - soaga@soaga.com
www.soaga.com
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Teño a calidade de
leite que merezo?
A composición da graxa láctea é, quizais, unha das
cuestións máis susceptibles de ser modificadas a
través da alimentación, tanto no ámbito da produción como no da concentración. Neste sentido,
cómpre salientar que a graxa do leite componse
de triglicéridos, que son ésteres de glicerol e ácidos graxos. Así, a graxa pode orixinarse por:
• síntese pola glándula mamaria: representa o
40% dos ácidos graxos segregados polo leite.
Sintetízase a partir do acetato (85%) e do butirato (15%) que circulan no sangue e proveñen
da fermentación dos alimentos concentrados
na panza. Son ácidos graxos de cadea curta.
• extracción da graxa circulante no sangue: estes precursores proveñen da alimentación (os
triglicéridos) ou proveñen da mobilización das
reservas corporais (ácidos graxos non esterificados). Son ácidos graxos de cadea longa.

Fibra nos ruminantes

Este artigo quere dar continuidade ao publicado na revista
anterior, no que abordamos a
relación entre a alimentación
animal e certas compoñentes do
leite como a lactosa, a urea, a
proteína ou o punto crioscópico.
Así, esta información pretende
achegarnos á cuestión da relación entre alimentación do gando e materia graxa.

Para comprender un pouco mellor o proceso
imos facer un pequeno recordatorio do que é a
fibra nos ruminantes. A fibra constitúe un dos
principais compoñentes nas dietas das nosas vacas leiteiras. Debemos determinar en cada caso a
cantidade de fibra que estas deben consumir.
Así, cando a cantidade é excesiva, a produción
vese afectada pois prodúcese un maior enchido
ruminal, unha menor taxa de pasaxe e un menor
consumo de materia seca. Cando a cantidade de
fibra é escasa existen riscos de acidose, laminite
ou desprazamentos de calleiro. A nivel produtivo temos un baixo porcentaxe de graxa no leite
e un investimento graxa/proteína e, en casos extremos de acidose, obtemos un menor consumo
e produción.

División dos hidratos de carbono
Xunto a isto, os hidratos de carbono divídense
desde o punto de vista funcional en:
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Hidratos de carbono non fibrosos (CNF)
Son os hidratos de carbono do interior da célula vexetal. Non lle dan estrutura á célula e son a
súa base enerxética. Representan unha fonte de
enerxía para a vaca moi importante e poden presentarse en forma de azucres solubles ou amidóns, co cal varia a súa degradabilidade ruminal
e o sitio de dixestión (rume/intestino). Ademais,
achegan propionato (precursor da glucosa para
producir lactosa, que provoca un aumento da
produción). Cómpre que os seus niveis estean
controlados por risco de acidose e falta de enchido ruminal. Así, distinguimos 4 fraccións:
-

azucres de reserva
amidón
pectinas
ácidos orgánicos

A fibra constitúe unha das
principais compoñentes nas
dietas das nosas vacas leiteiras
Carbohidratos fibrosos
Constitúen a estrutura vexetal (representan a fibra vexetal) e só poden ser dixeridos no rume. Limitan a inxestión e o contido enerxético e tamén
distinguimos catro fraccións:
- fibra bruta-FB: celulosa máis residuos.
- fibra ácido deterxente-FAD: celulosa máis
lignina (determina a dixestibilidade e a densidade enerxética).
- fibra neutro deterxente-FND: celulosa, lignina máis hemicelulosa (marcan o enchido
ruminal e o límite de inxestión).
- carbohidratos estruturais: celulosa, lignina e
hemicelulosa máis pectinas.
Polo tanto, a fibra ten dúas funcións: suministradora de enerxía e axuda ao funcionamento ruminal. Para o correcto funcionamento da panza, as
vacas deben consumir unha cantidade mínima
de fibra que estimule a rumia e a salivación. E,
para definir o FND necesario non só hai que considerar a composición química da fibra, senón
tamén o tamaño e a forma da partícula, concep-

to que se denomina como fibra efectiva (FDNef).
É dicir, a cantidade de fibra con capacidade para
estimular a rumia e a salivación.
Táboa 3. Niveis recomendados (% materia seca)
para as distintas fraccións de hidrato de carbono (NRC, 2001)
FND-forraxe FND total
mínima
mínimo

CNF
máximo

FAD total
mínimo

19

25

44

17

18

27

42

18

17

29

40

19

16

31

38

20

15

33

36

21

Debemos acadar a máxima achega de enerxía
sen comprometer o equilibrio ruminal.

Reflexións arredor da
dixestibilidade da fibra
Os factores que afectan á dixestión da fibra son
diversos e a súa interacción é complexa:
1. A fibra pode ser degradada unicamente no
rume e o grao de lignificación da parede celular
é unha das principais limitacións da dixestión
2. A estrutura física da parede celular e como se
relaciona a lignina coa celulosa, xunto coa hemicelulosa, afectan á degradación ruminal (así,
as leguminosas -malia ter maior contido en
lignina- son máis dixestibles que as gramíneas)
3. A taxa de pasaxe afecta á dixestión da fibra.
Pode aumentar por un incremento no consumo ou por diminución do tamaño da partícula do alimento. Porén, non sempre un menor
tamaño de partícula causa unha diminución
da dixestibilidade da fibra. En xeral, a redución
do tamaño de partícula mellora a degradación,
pois aumenta a superficie de ataque para os microorganismos ruminais. Por outra banda, se o
tamaño da partícula é excesivamente pequeno
aumenta a taxa de pasaxe e, en consecuencia,
a fibra escapa máis rápido (o que orixina que o
tempo para degradarse sexa menor).
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En consecuencia, o procesamento que se debe
realizar das forraxes vai depender da calidade
dos mesmos, xa que a súa dixestión estará determinada tanto pola posibilidade de ser atacada por microorganismos, como pola velocidade pola que circule polo tracto dixestivo.
4. PH Ruminal. Con PH ruminais menores de 6,2 a
dixestión da fibra vese afectada. O aumento do
uso de concentrados resulta de PH baixos debido á alta produción de ácidos graxos volátiles
(AGV) e de lactato en particular.

Control do PH

Fibra
Rumia / Inxestión

Mastigación

Saliva (tampón)

PH

Microorganismos Fibrolíticos

A:P

Graxa
A través da ración é factible
cambiar tanto a produción
como a concentración e a
composición da graxa do leite

Táboa 6. Factores alimentarios que afectan ás
recomendacións de fibra na ración, necesarias
para manter o funcionamento ruminal axeitado

Factor

Necesidade
de fibra na
ración

Aumento nos niveis de CNF

Aumenta

Aumento na fermentabilidade
dos CNF

Aumenta

Distribución do penso
separado de forraxe

Aumenta

Distribución do
tamaño de partícula

Aumenta

Aumento da frecuencia de
distribución de comidas

Diminúe

Subministración de
tampóns e alcalinizantes

Diminúe

Así, tal e como se amosa na táboa, a través da ración é factible cambiar tanto a produción como a
concentración e a composición da graxa do leite.
A maior parte da graxa do leite ten a súa orixe
nos ácidos acético e butírico, procedentes das
fermentacións na panza. Ambas as dúas compoñentes derivan da fermentación ruminal, principalmente a partir das compoñentes fibrosas da
ración. Ademais, existe unha correlación inversa
co contido en ácido propiónico.

Modificación dos patróns
Poderemos modificar estes patróns e, polo tanto, a materia graxa do leite tendo en conta varios
parámetros:
Tipo e presenza da forraxe na ración
A fibra da forraxe é imprescindible para o mantemento dunha axeitada actividade ruminal, promovendo a salivación, regulando a velocidade de
tránsito e mantendo un PH axeitado. As racións
para vacas de leite han de ter un mínimo dun 19%
de FAD (75% procedente da forraxe). Cómpre salientar que as forraxes cortadas a un mínimo de
1,2 centímetros manteñen as características de
fibra fisicamente efectivas.
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Relación forraxe-concentrado
A inclusión dunha cantidade axeitada de forraxe
na ración é o principal medio de asegurar unha
concentración de materia graxa en niveis satisfactorios. As porcentaxes de inclusión necesarias
para manter unha determinada concentración
dependen dos seguintes parámetros:
-

fonte dos carbohidratos do concentrado
nivel de consumo
frecuencia da alimentación
época da lactancia

Así, a principal dificultade está en conciliar a
achega de suficiente forraxe coa achega enerxética
O uso de concentrados por baixo do 55% na ración non afecta á graxa do leite. Doutra banda,

porcentaxes por riba do 55% diminúen a cantidade de materia graxa, xa que a taxa de síntese non
iguala o aumento do volume de leite.
De todo isto deducimos a necesidade de dispor
de forraxes de boa calidade para producir leite
(en cantidade e calidade), cos que se poida satisfacer unha alta proporción dos requirimentos
enerxéticos sen ter que recurrir a elevadas achegas de concentrados.
Tipo de hidrato de carbono no concentrado
Hai que ter en conta a distinta velocidade de
degradación e limitar a cantidade de CNF, pois
a fermentación rápida produce ácidos graxos
volátiles que baixan o PH e favorecen o desenvolvemento de acidose. A baixada do PH diminúe a dixestibilidade da fibra e o contido graxo
do leite.
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Tribuna pública
Frecuencia da alimentación
O aumento da frecuencia da alimentación, o reparto continuo ao longo do día, e sobre todo o
subministro do concentrado/penso (CNF), diminúe a baixada da graxa no leite en racións altas en
CNF, pois produce un descenso do PH e estabiliza
a funcionalidade do rume.
Efecto da subnutrición enerxética
A redución de achegas enerxéticas na ración tradúcese nunha diminución da produción láctea e
nunha mobilización das reservas graxas corporais, o cal pode derivar nun aumento do contido
graxo no leite.
Adición de graxa na ración
A adición de graxas non protexidas na ración vai
orixinar cambios na materia graxa do leite polos
cambios que se producen tanto a nivel ruminal
coma na glándula mamaria. Así, orixínanse cambios de tipo cualitativo e cuantitativo: un exemplo
serían as nosas granxas dedicadas á produción de
Únicla. O uso de graxas protexidas minimizaría
este efecto.

A modo de conclusión
Hai factores dietarios que poden modificar a
materia graxa como poden ser a relación forraxe-concentrado, o tipo de carbohidratos ou
a frecuencia da alimentación. Cómpre, ademais,

ter en conta a inclusión de aceites ou graxas na
ración. Xunto a isto, é prudente sopesar niveis de
enerxía da ración cando as vacas perdan moito
peso e mobilicen graxa (o que podería aumentar
a graxa no leite).

Poderemos modificar a materia
graxa do leite se temos en conta
varios parámetros
O abuso do pastoreo con herbas moi tenras implica, ademais, baixadas na graxa por niveis baixos de fibra e por falta de estrutura na herba, así
como baixadas no consumo de materia seca. Se
isto implica aumento na produción tamén repercutiría na baixada indirectamente.
Por último, cómpre considerar que altas producións traen consigo unha baixada na concentración de graxa láctea. Se nun momento dado, na
nosa explotación nos atopamos con niveis moi
baixos de graxa no leite e laminite, podería deberse a un exceso de CNF, ou a niveis moi altos de
CNF en base a amidóns, a baixos niveis de FND ou
a forraxes excesivamente picadas.
Javier Valledor. Veterinario
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lubricantes

BTS

Nuevo T5 Electro Command

CAMBIE A UN
NIVEL SUPERIOR
DISFRUTE DE LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE UNA TRANSMISIÓN
SEMI-POWERSHIFT™ DE 8 VELOCIDADES DESDE LA LUJOSA
CABINA CON NUEVA SUSPENSIÓN.

Usted pedía más. El tractor T5 Electro Command™ le da más. Maximice su productividad y ahorre combustible gracias a la eﬁciencia de la
transmisión 40 km/h ECO: seleccione hasta ocho velocidades sin embragar mediante los pulsadores de aumento/reducción de marchas y
alcance los 40 Km/h a un bajo régimen de revoluciones. Menor nivel de ruido. Más confort. La suspensión opcional Comfort Ride™ de la
cabina proporciona una cómoda conducción sin importar lo irregular del terreno. Más ﬂexibilidad. El elevador delantero modular y las
opciones de la toma de fuerza hacen que el T5 Electro Command™ esté hecho a su medida. Más precisión. Elija una opción de Agricultura
de Precisión PLM® para ﬁjar y mantener una conducción perfecta con el monitor FM 750. Todo ello con la calidad, el confort, la visibilidad de
la cabina VisionView™ y toda la versatilidad que espera de un T5.

Nuevo T5 Electro Command. Sangre azul en su ADN.
COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA
PARA TODA LA GAMA DE TRACTORES.
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono ﬁjo.
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

www.newholland.es
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II Xornada

Foto: Luis Cobas

Técnico-Económica 2015

Co título ‘A produción láctea ante un novo escenario’ celebrouse o pasado día 10 de marzo
no Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, a II Xornada Técnico-Económica que bienalmente vén desenvolvendo a
Cooperativa. Nun marco axeitado e cunha magnífica organización (tal e como nos fixeron chegar moitos dos asistentes que non dubidaron en
felicitarnos) contamos coa presenza de máis de
500 persoas, entre socios, técnicos e representantes do sector.
Na inauguración participaron a conselleira do
Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana; a directora
xeral de Produción Agropecuaria, Patricia Ulloa;
o presidente de Feiraco, José Montes, e o director
xeral de Feiraco, José Luis Antuña.

A través destas liñas queremos
agradecer a todos os
asistentes e aos relatores a súa
participación
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Agradecementos
A través destas liñas queremos agradecer a todos os
asistentes a súa participación e tamén trasladar o agradecemento a todos os relatores: Fernando de Antonio,
Pedro Ramos, Juan Manuel Fiz e José Luis Antuña; así
como aos gandeiros José Ramón Arronte, Enrique Jiménez, Miguel Ángel Elvira, Luis Aires e Javier Fraga.
Xunto a isto, queremos agradecer o seu papel ao moderador Ángel Revilla. Todos eles, coas súas presentacións, posibilitaron que gozaramos dunha xornada moi
amena e interesante para debater sobre o futuro do
noso sector ante os novos retos que se nos presentan.

Patrocinadores

Mención aparte merecen os patrocinadores e colaboradores porque a súa axuda económica posibilitou a realización desta xornada. A todos eles –Bunge,
Ceva, Elanco, Semillas Fito, Galical, Hipra, Limagren,
La Caixa, MSD, Banco Santander, Smartamine & Metasmart, Soaga, Ucoga, Zoetis, Abanca, Boehringer
Ingelheim, Grupo Nogar e Proquimia– querémoslle
agradecer a súa implicación.
Deixo para o final un agradecemento especial aos traballadores do departamento agropecuario da Cooperativa, porque o seu interese e a súa dedicación foron
fundamentais para organizar este relevante foro.
Grazas a todos.
Maximino Viaño Illodo.
Director Agropecuario de Feiraco

Colaboradores
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Presente e futuro do
sector lácteo
Fernando de Antonio Jiménez,
director do departamento de
Gandería de CCAE, analizou no
primeiro relatorio da xornada
o presente e o futuro do sector
lácteo español dende o punto
de vista do mundo cooperativo.

Segundo indicou o relator, no mercado da UE
atopamos unha gran dificultade para establecer
políticas comúns e acadar acordos pola diferenza
de dous bloques ben diferenciados:
• Países do norte da UE: ben estruturados (alta
concentración da oferta) e competitivos, con
orientación exportadora e con dominancia de
grandes grupos cooperativos industriais (integración).
• Países do sur da UE: modelo heteroxéneo, con
menor concentración da oferta, menor integración cooperativa, industrias orientadas ao mercado interior e produtos de gran consumo.

Características de
cada elemento da cadea

Fotos: Luis Cobas

Produción: neste eido temos unha escasa concentración da oferta, que se atopa moi atomizada. O proceso de reestruturación está baseado na
intensificación produtiva (con escasa superficie
forraxeira). É moi vulnerable á volatilidade dos
prezos das materias primas e incapaz de trasladar custos ao longo da cadea (existe unha falta de
poder de negociación).

O contexto actual do sector gandeiro está marcado pola desregulación (por limitación de instrumentos de regulación de mercado) e pola desaparición do sistema de cotas. A globalización do
mercado marca a tendencia de busca de competencia e de oportunidades.
Isto vai implicar unha volatilidade crecente nos
prezos, o que vai dar lugar a ciclos de vulnerabilidade nas rendas.

Cooperativas: a maioría concentran leite cru dos
seus socios. Por outra banda, as industrias precisan maior dimensión e esta está condicionada
pola súa insuficiente capitalización e pola visión
excesivamente localista dos seus dirixentes.
Industria: está escasamente dimensionada. Posúe unha excesiva dependencia do leite líquido
e da marca de distribución e conta con escasa diferenciación e valor engadido, na maioría
dos casos. Xunto a isto, outro hándicap radica
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Estrutura da cadea
no sector lácteo español
Produción

17,1%

2.717

sector gandeiro

6,1%

millóns €

valor da PFA

2005

2013

Nº de explotacións

31.000

21.000

kg /explotación

19.700 299.000

Cooperativas

118

40%
leite cru

cooperativas

20%

en que non está internacionalizada. Por último, posúe un escaso poder de negociación cos
seus clientes.

leite transformado

Industria
É básico avanzar na integración
das cooperativas e na creación
de entidades asociativas
prioritarias
Distribución: caracterízase por estar moi integrada e polo gran poder de negociación cos seus
provedores, ademais da intensa competencia e
de contar co leite como produto reclamo.

Leite de vaca comercializada
e transformada no ano 2013
“O leite comercializado baixo a figura de cooperativas de comercialización de leite cru represen-

1.550
empresas

5,4%

industrias
agroalimentarias

7,2%

persoas ocupadas
no sector
agroalimentario

GD: Distribución
Cota MDD leite líquido

62%
en volume

53%

en valor

O 60% do leite en España vai a leite líquido
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ta o 40% da cota de España”, explicou Fernando
de Antonio Jiménez. Neste ámbito, o leite transformado polas cooperativas representa o 21%
da cota total do noso país. Xunto a isto, o valor
do leite comercializado a través de cooperativas
representa o 30,63% do valor da produción total
do leite de vaca en España e aproximadamente o
10% da produción final gandeira.

O sector produtor terá que mellorar a súa competitividade, tanto no ámbito da produción propiamente dita como na capacidade de negociación.
Deberá investir non tanto nas súas instalacións
como na mellora da capacidade negociadora e na
comercialización dos seus produtos. Neste sentido, a deslocalización da produción foi sinalada
como un risco por parte de todos os expertos.

TOP 21-Empresas lácteas de 2014

Sector cooperativo. Neste ámbito cómpre sinalar que é básico avanzar na integración das cooperativas e na creación de entidades asociativas
prioritarias.

A seguinte táboa ordena as principais empresas
lácteas segundo as súas cifras de facturación:
Empresas
1 Grupo Lactalis Iberia

Facturación
(millóns de €)

1.180

2 Danone

950

3 Calidad Pascual

705

4 Corp. Alimentaria Peñasanta

678

5 Ind. Lácteas Galegas

515

6 Grupo Tgt

450

7 Covap

373

8 Senoble

360

9 Iparlat

350

10 Celta

311

11 Grupo Leite Río

235

12 Quesería Entrepinares

218

13 Lácteas García Baquero

210

14 Lactalis Nestlé Prod. Láct. Refrix. Iberia

156

15 Lactiber Corporación Alimentaria

150

16 Coop Alimentos Do Mediterraneo

135

17 Grupo Kalise Menorquina

133

18 Kaiku Corporación Alimentaria

120

19 Pln Distribución

120

20 Mantequerías Arias

120

21 Feiraco

114

(Fonte: Alimarket)

Estratexias para un
futuro inmediato en España
Sector produtor. Hai unha gran debilidade e escasa vertebración con pouco poder de negociación por parte dos produtores, que posúen problemas para o crecemento por múltiples factores
como a falta de chan, o custo de alimentación, a
man de obra, os problemas ambientais, etc. Estes
factores incidirán en que se produzan ciclos con
rendas moi baixas.

Hai que procurar actuacións
encamiñadas ao incremento
da integración dos operadores
menos fortes (cooperativas e
industrias de transformación)
Sector industrial. É preciso ir cara a un cambio
das estruturas industriais en busca dunha competitividade que agora non ten este sector, e que
é imprescindible para abordar e solucionar o
principal problema do eido transformador producido por un excesivo número de operadores, con
pouco peso nos mercados e case nula capacidade de negociación coa distribución.

Integración dos operadores menos fortes
Ante a cada vez maior integración da distribución
e da asimetría que se produce nas relacións entre os diferentes elementos da cadea, se se quere
acadar un sector lácteo español maduro e sustentable, hai que procurar actuacións encamiñadas ao incremento da integración dos operadores
menos fortes (cooperativas e industrias de transformación).
E polo que respecta a produción, cómpre acadar
instrumentos de xestión de oferta (a través de
OPs lácteas eficaces) e mellorar a competitividade para poder sobrevivir nos tempos de rendas
baixas (que cada tres anos aparecerán no sector).
Javier Valledor. Veterinario de Feiraco
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Sabadell

Soluciones inteligentes
pensadas a medida del
negocio agrícola y ganadero.
En Banco Sabadell sabemos que el sector agrario tiene una forma diferente de relacionarse
con un banco, fruto de unas necesidades financieras muy específicas.
Por ello hemos creado Sabadell Negocio Agrario. Un segmento de Banco Sabadell Empresas
especializado en el negocio agrario y ganadero. Con el objetivo de dar respuesta a sus
necesidades financieras, hasta el último detalle. Porque, si somos el banco de las mejores
empresas, también tenemos que serlo de las mejores empresas del sector agrario.
Infórmese en el 902 323 000 o en cualquier oficina de Banco Sabadell.

Sabadell Negocio Agrario
Entendemos el negocio agrícola y ganadero

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.
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A desaparición das cotas.
Actuacións prioritarias
Pedro Ramos, o coordinador da Asociación de Industrias Lácteas
de Galicia, protagonizou o segundo relatorio da xornada técnicoeconómica organizada por Feiraco. Na súa intervención salientou que
poderemos aumentar en produción se somos quen de establecer un
mellor aproveitamento da terra e das forraxes.

Como lembrou Pedro Ramos, a importante evolución da produción dende 1985 fixo que pasásemos dos 1.206 millóns de litros aos 2.544 millóns
da actualidade, multiplicando por dous o leite.
Aínda así, “como dato a ter en conta, a Bretaña
francesa, coa mesma superficie que Galicia, produce case o dobre de leite, chegando en 2011 a
5.330.000 toneladas. O que deixa esperanza a poder medrar en produción se somos quen de establecer un aproveitamento da terra similar ao da
rexión gala”, explicou o experto.

Bos gandeiros e bo clima
O relator tamén sinalou que a desaparición das
cotas pode ser vista como unha oportunidade
por dúas razóns importantes: “a primeira, porque
temos uns gandeiros profesionais e eficientes, e
unhas condicións climáticas boas para a produción de forraxes e de leite. E a segunda, que en
España temos a necesidade de importar o 30% do
leite que consumimos, polo que temos un mercado próximo que fornecer”.
Todo isto acompañado das importantes previsións de crecemento mundial na demanda de
produtos lácteos, fan prever un futuro prometedor para o noso sector. “As previsións de crece-

mento a nivel mundial son importantes para os
próximos anos, resaltando o incremento da demanda de queixo, leite en po e manteiga en países como China, Rusia, India e EE.UU. ”, engade.

Fotos: Luis Cobas

En Galicia partimos dunha situación de produción que nos sitúa en 9º posto como a rexión
máis produtora de Europa, cun crecemento sostido nos últimos anos dun 2% anual, o que axuda a que manteñamos o nivel de rexións como
Normandía en Francia, Schleswig-Holstein en
Alemaña ou Emilia-Romagna en Italia.

En canto á primeira oportunidade, Galicia sitúase
nunha posición intermedia en custos de alimentación con respecto a Europa; podemos competir
sen ningún problema coas mellores rexións produtoras de leite. Pedro Ramos fundamentou que,
as claves para aproveitar estas oportunidades,
tamén se basean nun sector industrial que canalice esta produción e así poder regular o mercado
producindo leite en po e manteiga. Como exemplo citou os importantes investimentos realizados por distintas empresas do norte de Europa en
instalacións de secado de leite.

Preocupa a desestrutura
“Nada menos que 1 de cada 3 litros de leite recollidos en Galicia está en mans de primeiros compradores; por iso sería importante para Galicia
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contar con operadores asentados aquí, para poder garantir a industrialización do leite cerca da
súa produción e con garantías de futuro, para o
ben de todos os gandeiros galegos”, indicou.

Estamos nunha posición
intermedia en custos de
alimentación con respecto a
Europa, podemos competir coas
mellores rexións
Pedro Ramos tamén destacou as distintas ameazas que deberemos ser quen de sortear, como
son a falta de investimento da industria española,
a perda de cota de mercado de España dentro da
UE nos vindeiros anos, o incremento de recollida
por parte de primeiros compradores, e a aplicación correcta do paquete lácteo.

“Con todo isto enfrontámonos a unha situación
que coido que depara máis luces que sombras,
e que debemos aproveitar como fixemos ata o
de agora, gañando cota de mercado en España e
apoiando a creación de explotacións eficientes”,
rematou.
Rafael García. Xefe de Servizos
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A indexación, imprescindible
para fixar prezos
No terceiro relatorio contamos coa presenza dun experto no emprego
dos índices nos contratos de subministro de leite cru: Juan Manuel
Fiz, que expuxo a “Indexación como ferramenta para independencia,
obxectivación e modulación de prezos”.
Tras a recente publicación do Real Decreto
125/2015, que modifica a anterior norma do Paquete Lácteo, os contratos deben ter unha duración mínima dun ano, e ante a pregunta: Un
comprador podería anticipadamente fixalo prezo
para máis dun ano vista?, Juan Manuel Fiz afirma
que é case imposible, salvo que exista unha ferramenta ao noso alcance como é a indexación de
prezos.
Co obxecto de modernizar e profesionalizar a relación entre produtores e compradores mediante a firma de contratos anuais, a interprofesional
láctea INLAC pon a disposición dos operadores
unha serie de índices e estatísticas de referenciación dos prezos, baseado na evolución dos mercados e produtos lácteos.

1.2) A competitividade nos mercados.
Un sistema de indexación válido para o sector
lácteo español debe prever obxetivos de competitividade en Europa, que é donde se centran a
maior parte das nosas operacións.
Valorando o noso carácter deficitario ou a dependencia do leite de consumo (60% do leite transformado), indicadores baseados nos prezos do leite
en orixe nos países con maior peso nas importacións, así coma os prezos dos produtos industriais,
poden contribuir á competitividade, marcando un
camiño equilibrado que evite situacións insostibles no tempo entre produtores e compradores.

Bases dun sistema de índices e obxectivos:
A interprofesional INLAC, estableceu no seu día
as premisas sobre as que debería asentarse o sistema de indicadores, sendo:
1.1) A rendibilidade das explotacións gandeiras:
Determinada principalmente polos prezos do leite e a evolución dos custos de produción, que á
súa vez dependen dos prezos dos insumos, a eficiencia produtiva e o tamaño. A volatilidade do
mercado alcanza tamén aos principais custos de
produción; materias primas, fertilizantes, gasoil,
.... poñendo en risco as rentas dos prodctores e
o seu futuro. O equilibrio do sector requiere dun
reparto equilibrado das marxes, o que implica un
correcto traslado de prezos ao longo da cadea.
Para dar transparencia e equilibrio ao modelo,
parece oportuno incluir un indicador dos custos
de produción.

1.3) A seguridade xurídica:
A previsión de incluir indicadores para contratos
con prezos variables implica a necesidade de seleccionar os que mellor representen a dinámica
do mercado lácteo español. Estes indicadores deberán cumprir, ademais, con criterios de obxectividade, imparcialidade e transparencia.
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Índices INLAC
Juan Manuel Fiz presentounos os diferentes índices de INLAC, pero na exposición centrouse nos
que Senoble aplica aos seus produtores que, debido á composición dos indicadores, son os que
máis se adaptan as particularidades do mercado
español, éstos son os Indices A e A1.

Indicadores do INDICE A e A1
A composición destes índices é a mesma, simplemente varían na actualización de varios dos seus
indicadores. Analizando polo miúdo a composición deste índice, imos ver os indicadores dos
que se compón e os motivos da súa selección.
a) 20% prezo do leite en 5 estados membros
Polo noso carácter deficitario as importacións supoñen máis do 30% do mercado en equivalentes
de leite. Esta situación forza a construir o “indicador 5-EM” formado polos prezos do leite en orixe
dos países dos que as importacións superan o

10% anual; Francia co 33%, Alemaña (23%), Holanda (22%), Portugal (12%) e Dinamarca (10%).
Cada un destes países pondera en función do seu
peso na importación.
b) 38% PVP do leite UHT
O peso do leite envasado no consumo e na industrialización en España, é moi superior ao dos
demais países comunitarios. O envasado absorbe
o 55% do leite de vaca procesado pola industria
e representa o 53% do consumo medido en equivalente-leite.
Por consiguiente, o leite envasado é o elemento
central no sector lácteo español que debe ser tido
en conta á hora de compoñer un índice. Este valor extráese mensualmente da base de datos dos
índices de prezos ó consumo do INE.
c) 20% prezo do penso de vacún leiteiro
A evolución dos custos de alimentación é outro
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parámetro sometido a gran volatilidade. Debido
ao noso modelo intensivo, parece oportuno incluir
algún indicador baseado nos custos de produción
do leite, para que haxa un reparto equilibrado das
marxes; para elo, tense en conta os prezos publicados mensualmente polo MARM do millo, cebada, alfalfa deshidratada, xirasol e do concentrado.
d) 12% prezo de manteiga
Os excedentes de materia graxa na industria láctea española é consecuencia da progresiva substitución do leite enteiro polo semidesnatado e do
baixo consumo interior de manteiga. A valorizacion dos excedentes de materia graxa ten unha
dependencia directa das cotizacions da manteiga, razón de seleccionar este indicador.
e) 10% prezo de queixos
Dous tercios das importacións españolas en equivalentes de leite, son de queixos. Destacando os
queixos Edam e Gouda (40-45% m.g). O indicador, constrúese a partir dos prezos destes queixos. Mensualmente, os prezos destes indicadores
son publicados pola DG Agri.

Experiencia de SENOBLE
Juan Manuel Fiz comentounos, que dende inicios
da anterior campaña láctea, Senoble emprega o
sistema de referenciación para asinar contratos
cos seus subministradores, e que antes de decidirse polo emprego dun ou doutro índice estudaron
nunha secuencia de varios anos, que pasaría se
usásemos os índices frente ao prezo PIEMA (prezo
real pagado polas industrias da FENIL en España).

Se comparamos o 2013, observamos que o índice
A compórtase igual que o prezo PIEMA ate xusto
antes da gran subida, de máis de 3 cent/litro, producida en outubro, na que o índice A, malia que

con tendencia alcista, vai máis lento que PIEMA,
motivo polo cal queda lixeiramente inferior no
promedio do 2013.
En definitiva, segundo o relator, o emprego de
índices amortece o impacto das grandes subas e
baixadas producidas no mercado nun momento
puntual (exceso ou falta de leite), porque os índices van subindo ou baixando progresivamente
en función das oscilacións de todos os indicadores que o integran.

Comparativo
INDEX
Piema
2011-2013

Media

(MEDIA
2011, 2012,
2013)

PIEMA
€/1000L

Vaca C

Vaca B

Vaca
A

336,03

344,88

331,65

335,13

8,84

-4,39

-0,91

Diferencia

Comparando o periodo 2011-2013, as flutuacións
dos prezos tal como observamos na seguinte gráfica non son significativas. A diferencia entre o
índice A e PIEMA non chega a 1€/tn, motivo polo
cal queda reflectido que o seu emprego pode ser
beneficioso para ambas partes ao longo do tempo.

Conclusións
A indexación de prezos en base a os Índices A
e A1 que presentou Juan Manuel Fiz, percíbese
como unha ferramenta de apoio á contratualización, pois a selección coidadosa dos seus indicadores pode asegurar a validez para ambas partes,
ademais de dar estabilidade. Do mesmo xeito, a
transparencia do modelo xera confianza, pois todos os indicadores están ao alcance de todos.
Sinalar, por último, que os modelos de indexación non resultarían viables se os resultados da
súa aplicación conlevasen desvíos excesivamente avultados sobre os prezos pagados polo leite
nos países do noso ámbito de competividade.
Carmen Rey Carracedo
Xefa de Vendas Agropecuaria e Recursos Leiteiros
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O novo escenario desde
a óptica da industria
A primeira mesa redonda da xornada protagonizárona Fernando de Antonio Jimenez, técnico
de Gandaría de Cooperativas Agroalimentarias;
Pedro Ramos, coordinador da Asociación Galega
de Industrias Lácteas de Galicia (AELGA); Juan
Manuel Fiz, responsable de Xestión de Leite de
Senoble; e José Luis Antuña, director xeral de
Feiraco. Con Ángel Revilla como moderador, os
catro profesionais achegaron a súa visión sobre
a situación, sobre a obriga dos contratos lácteos,
a industrialización do sector… temas que centraron preguntas de moderador e asistentes e que
aquí resumimos.

A solución: que a
industria española invista?

Como afecta no Índice A e A1 a
entrada de queixo alemán a 2,5 €/kg?
J. Manuel Fiz :“O prezo que se emprega para
calculalo é o de orixe publicado no Observatorio Lácteo Europeo. Por tanto, a entrada deste
queixo en España a 2,5 €/tn, non afecta para o
seu cálculo”.

Precisamos de base territorial
para contar con forraxe propia
e de capacidade industrial,
porque non temos limitación de
producir

Foto: Luis Cobas

Pedro Ramos: “Non queda máis remedio. Se queremos que o leite viaxe temos que investir aproveitando primeiro o que xa temos. As previsións
da UE son que España non medre en produción
en comparación coas principais rexións europeas
produtoras, tal vez consecuencia da falta de alternativa industrial. Se queremos medrar, temos
que facer o mesmo que se fai en Europa e ter o
mesmo apoio por parte das Administracións que
ten o sector naval ou o da automoción”.

É posible unha indexación
no prezo de compra do leite
se non se indexa o de venda?
J. Manuel Fiz: “En principio si. O 60% do leite en
España é leite UHT, xa está contemplado nos
índices A e A1, nos que o 38% do seu peso é o
seu prezo. Por outra banda, dos 3 millóns de tn
importados, 2 son de queixo, que tamén ten un
peso importante no índice (10%) ao igual que se
contemplan as vendas de manteiga por España,
(12%) de peso. Esta liña de traballo pode ser difícil, pero hai que seguir nela, non queda outra
saída nun país deficitario. O que se pretende é dar
estabilidade, modular os picos na medida do posible, e estar no mercado”.

Que transmite Feiraco aos
socios de cara ao 1 de abril?
José Luis Antuña: “A posición de partida de Galicia é brillante salvo o principal hándicap, a dimensión territorial. A nova situación é unha
magnífica oportunidade, pero é preciso romper
coa atomización, que o produtor inflúa en toda a
cadea de valor e non se limite ao leite a granel no
tanque. Avogamos polas cooperativas e organizacións de produtores fronte a unha distribución
concentrada, que termina presionando e poñendo os prezos”.
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Antuña proseguiu sinalando que as explotacións
galegas non teñen alternativa, o que considera
unha “fortaleza”, xa que terán que “mellorar permanentemente”. Galicia conta con “produtores
eficientes que teñen custos de produción que están entre os mellores de España e en nivel con
Europa”. No obstante, insiste na necesidade da
base territorial para contar con forraxe propia, así
como de capacidade industrial. O mercado español produce 6,5 millóns de toneladas (dos que
2,5 corresponden a Galicia), e consume 9 . “Non
temos limitación de producir, os mercados son
demandantes de proteína láctea. Pero a nosa capacidade de medrar, sen investimento industrial,
é limitada”.

reconsiderar o modelo de futuro e a capacidade
de influír no mercado promovendo a asociación
dos produtores, porque onde hai unha estrutura
cooperativizada, o produtor é quen de influír sobre o mercado. Para dar valor ao leite dos nosos
produtores temos que ter industria transformadora, se a industrialización a asumen os produtores, teremos futuro”.

Medrar ou non medrar no novo escenario?
Pedro Ramos: “Pode haber problemas de recollida
de leite por non ter onde transformala”.
J. Manuel Fiz: “Ata 2007 non era nada rendible
secar leite para facer po, agora atopámonos períodos de rendibilidade e non rendibilidade. A
volatilidade veu para quedar. Se non investimos
tampouco imos poder medrar. En Galicia precísanse facer produtos lácteos funcionais para que
os portes non supoñan o 10% do prezo do leite”.

A volatilidade veu para quedar.
En Galicia precísanse facer
produtos lácteos funcionais
para que os portes non supoñan
o 10% do prezo do leite
José Luis Antuña: “Antes de acometer calquera
crecemento debemos ver que marxe xera. Dende Feiraco ofrecemos o noso equipo técnico para
facer un plan de negocio e ir programando o crecemento. Dende a produción debe entenderse
que, se a parte transformadora non acada valor
engadido, todos teremos un problema”.

Integración nunha gran cooperativa
e Organizacións de Produtores (OPs)
José Luis Antuña: “Sería moi desexable unha gran
cooperativa, pero precísase de vontade. Debemos

J. Manuel Fiz: “Como en Galicia non haxa investimento industrial diferente do “brik” vaino ter difícil, débese incrementar o valor engadido. Galicia
produce 1.000 litros de leite por habitante/ano e
consume 170 litros/ano. Madrid e Valencia producen o 2% do leite e consumen o 25%. As grandes
fábricas deben estar nos centros de produción ou
de consumo”.
Fernando de Antonio: “As OPs deben ter un tamaño considerable, non é bo que só se limiten
ao ámbito autonómico, porque non van ter o
peso suficiente. Deben nacer cunha vocación
negociadora. Se se crea unha OP de base cooperativa pero segue coa mesma estrutura das
cooperativas de primeiro grao, vai crear disfuncións, porque debería ser a cooperativa de 2º
grao a única que facturase. Se non é así, non vai
ter peso para negociar”.
Durante a sesión, tamén se reflexionou sobre a
posible existencia de supertaxa, a aplicación do
paquete lácteo, e sobre a sentenza do tribunal da
Comisión Nacional de Mercados e Competencia
CNMC á industria láctea española.
Carmen Rey Carracedo
Xefa de Vendas Agropecuaria e Recursos Leiteiros
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O novo escenario desde a
óptica do produtor
A mesa redonda ‘O novo escenario desde a óptica do produtor,
que contou coa presenza de cinco gandeiros de primeiro nivel,
desenvolveuse pola tarde, antes da clausura da xornada, realizada por
José Luis Antuña, director xeral de Feiraco.
Os participantes foron seleccionados para tomar parte na mesa por seren grandes xestores
das súas explotacións, cuestión que vén avalada polo seu volume de produción e beneficios.
Deste xeito, participou na xornada Javier Fraga,
de Sat Niveiro (en Val do Dubra), unha explotación con 250 vacas, 200 becerras e que obtén un
total de 38 litros de media por animal en dúas
muxiduras diarias.

dispersa, con case un predio por hectárea. Se temos que buscar terreo fóra non compensa medrar”, apostilou.

Completaron a mesa redonda Miguel Ángel Elvira, de Talavera de la Reina, que ten unha explotación con 104 vacas e 68 becerras e produce 43,6
litros diarios de leite; e José Ramón Arronte, de
Sat Arronte (en Cantabria) que posúe 335 vacas,
324 becerras e conta cunha produción de 42 litros diarios en tres muxiduras. A mesa foi maxistralmente moderada por Ángel Revilla, veterinario e consultor en MSD.

Foto: Luis Cobas

Ademais, tomou parte na mesa redonda Luis
Ares, da granxa lusa Val dos Cerdeiros, que conta
con 247 vacas, 200 becerras e obtén 43,7 litros
de produción media ao día en tres muxiduras.
Tamén participou Enrique Jiménez, de Sat Los
Castillotes (na provincia de Segovia), que conta
cunha explotación de 130 vacas, 129 becerras e
unha produción media diaria de 40,7 litros.

Medrar ou non medrar co fin das cotas

Xunto a isto, Fraga sinalou que o que cómpre é
tratar de ter “unha eficiencia moi alta e acadar
a máxima produtividade por vaca”. Neste sentido, sinalou que “unha explotación non ten que
atender á facturación senón ao beneficio”. Finalmente, destacou que co actual modelo os gandeiros tamén teñen “ingresos importantes coa
venda de animais”.

Unha das primeiras cuestións que se abordou foi
a de se é bo medrar en produción na conxuntura
actual. Neste sentido, Javier Fraga sinalou que
cre que “a curto prazo non é bo medrar porque
en Galicia temos unha base territorial limitada e

Pola súa banda, Miguel Ángel Elvira destacou que
hai que “medrar de xeito controlado” porque é un
modo de “baixar custos fixos”. Na súa explotación
prevé medrar arredor dun 10% anual. O seguinte
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en abordar a cuestión, Luis Ares, sinalou que ten
prevista unha pequena ampliación na súa explotación para solucionar o problema de mortaldade
de tenreiros que posúe. “Faremos unha nova nave
para 80 vacas”, dixo.
Enrique Jiménez, pola súa parte, amosouse partidario de non ampliar porque suporía realizar
contratacións e “facer máis horas na explotación”.
Neste sentido afirmou que “á hora de valorar
ampliacións hai que ter en conta o problema de
endebedamento importante que teñen moitas
granxas”. Finalmente, José Ramón Arronte manifestou que a súa explotación vai aumentar “de
xeito importante”. Para el “o fin das cotas representa unha excelente oportunidade” para medrar.

Como afrontar os investimentos
A continuación, os participantes na mesa redonda achegaron as súas experiencias e puntos
de vista sobre como afrontar investimentos nas
explotacións. Para Arronte, “o capital propio das
explotacións é escaso” polo que “cómpre atopar
financiamento a longo prazo”. Nesta cuestión
coincidiu con Fraga, quen sinalou que “o financiamento a curto prazo non da resultados” porque produce “afogamento”.

Esta mesa redonda contou coa
participación de cinco gandeiros
de primeiro nivel
Pola súa banda, Elvira destacou tamén que hai
que realizar investimentos a longo prazo pensando en amortizar a 15 anos, por exemplo. “Se
fago unha nave nova para 120 vacas, usarei capital propio e financiamento a longo prazo, pero
sempre pagándoa eu. Non quero deixar a débeda
aos meus fillos”, reflexionou.

Asesoría e empregados externos
Outra das cuestións sobre as que se debateu foi
a relevancia da asesoría e de contar con traballadores externos. Luis Aires expresou con contundencia o seu punto de vista: “o bo resultado
dunha granxa depende de asesores e de empregados”. Abondou que no seu caso ten traballado-

res e a todos intenta ofrecerlles “boas condicións
e incentivos”. Xunto a isto, destacou que “o gran
cambio da nosa explotación produciuse en 2004
cando comezamos a asesorarnos en cuestións
relacionadas coa alimentación” e mudaron aquelas cuestións que estaban facendo peor.
En opinión de Arronte “é importante que o traballador estea contento”. Na súa explotación fanse
“quendas de traballo” e procúrase atopar “persoal
estable” e que “cumpra” porque “xa sabemos que
as vacas son delicadas, xa que necesitan comer e
ser muxidas con puntualidade”.
Finalmente, Javier Fraga considerou que “os empregados son o máis importante dunha explotación”. Na súa granxa apostan “por pagar un salario cunha parte fixa e outra variable en función
de resultados”.

Externalización da recría
No decurso da mesa redonda tamén se valorou a
cuestión da externalización da recría. Miguel Ángel Elvira puxo de manifesto que aposta por mandar “as becerras a un centro de recría”. “De facer
nós esta función teriamos que contar con máis
xente, máis instalacións e teríamos máis problemas de residuos”, sinalou.
A opinión contraria expúxoa Javier Fraga, que
dixo que “a recría facémola nós porque temos
forraxe para todos os animais” e contamos con
instalacións para iso. Finalmente, Arronte considerou que o máis relevante é facer a recría na
explotación “se hai como e onde”.

Integración cooperativa
Finalmente debateuse sobre integración cooperativa e investimentos na transformación do
leite. Para Arronte “o cooperativismo como base
é o ideal, sempre e cando a cooperativa estea
dirixida polos socios e conte cun bo xerente”. O
punto de vista de Luis Aires sobre esta cuestión
sustentouse na cuestión do beneficio colectivo: “se é cooperativa para beneficiar aos socios,
ben”. Pola súa banda, Javier Fraga defendeu o
modelo cooperativista e puxo en valor as vantaxes de pertencer a Feiraco.
Alfonso Gorís. Veterinario de Feiraco
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Marca Feiraco, o reflexo
dunha identidade

A esencia dunha marca, en termos simples, é a
súa razón de ser e todo o que abrangue a súa
actividade cotiá. Asemade, pode ser visualizada
como o ADN desta, pois farana única e irrepetible
e será quen de posicionar unha organización de
xeito congruente e consciente. A esencia dunha
marca, en tanto, é practicamente o que a marca
representa para todos aqueles que estamos en
contacto con ela.
É por iso, que a mercadotecnia se ocupa dun
gran labor para acadar que os consumidores teñan unha percepción definida dunha marca, á
vez que reciben os estímulos que lle axudan a
identificala cando desexen un produto da súa
categoría. É por iso que a marca ten que ser quen
de construír un discurso ante os consumidores
que sexa unha mestura de información, satisfacción e memoria, reflexo de toda unha actitude
positiva ante ela.

Para que a mercadotecnia funcione, a actividade
comercial ten que situar o produto nos lineais
das tendas da distribución. E para iso, a mercadotecnia ten tamén que achegar valor e dar aos
equipos de venda toda a información necesaria
que faga posible o seu labor: a definición e atributos do produto, que ofrece fronte a outros, e
cal é a rendibilidade esperada.
Esta rendibilidade mídese tanto nas marxes comerciais como na súa materialización na rotación, centrando toda a actividade comercial e
de mercadotecnia en que o produto rote nos
supermercados e que, á súa vez, satisfaga os intereses de vendedor e comprador e finalmente,
os do consumidor final.
Nesta procura de valor para unha marca, entendida como a suma da satisfacción percibida
co prezo, acadar un valor razoable é o principal
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obxectivo dunha empresa. Pero na construción
da marca e do valor asociado inflúen non só o
conxunto de atributos citados –dende os organolépticos, ás asociacións externas, como “saudable”, “natural”, “fresco” ou similares…–, senón
o equilibrio ante estes.

A marca ten que ser quen de
construír un discurso ante
os consumidores que sexa
unha mestura de información,
satisfacción e memoria
Porei un exemplo: Coca Cola segue sabendo
igual que antes e ao mesmo prezo, pero “a felicidade” que achegaba aos consumidores coa
publicidade xa non é a mesma para moitos. Polo
que o labor da mercadotecnia debe axudar a
buscar de novo o equilibrio na mente dos consumidores, trátase de facer esquecer o pasado e
ir cambiando pouco a pouco a percepción mediante a ausencia de problemas, polo menos á
vista do público.
Curiosamente o seu rival, Pepsi, viuse favorecido sen facer absolutamente nada máis que non
ter problemas á vista do público. E agora pelexa nos lineais en igualdade de condicións cunha marca que a superaba en atributos, “a faísca
da vida” non se correspondeu nalgún momento
coa traxectoria da empresa.

Feiraco, “Alimentando un Xeito de Ser”
Preséntase en Galicia como unha marca de produto e de empresa cooperativa doadamente recoñecible, dende o logotipo ata o sabor do leite.
Os galegos perciben en Feiraco un conxunto de
calidades que a definen e sobre as que traballa
en múltiples direccións, pero que ben podemos
resumir en dúas: o leite e demais produtos son
moi bos, a empresa está comprometida con Galicia, e nin é un leite calquera nin é unha empresa calquera, é un “Xeito de Ser” que “Alimenta”, un xogo de palabras que lidas nunha orde
ou outra significan que somos moito máis ca un

alimento, somos un proxecto que ten moito que
ver con como somos os galegos.

A marca Feiraco recolle no seu logotipo a súa
esencia, o que somos e compartimos co noso
ámbito. Mostra diso son as celebracións que
implican festividade (como O Entroido); que
somos unha cultura (Día das Letras Galegas);
que defendemos a igualdade (socias gandeiras);
que somos unha empresa socialmente
responsable; que innovamos (Únicla); que
nos recoñecen e nos premian (1º Premio
á Mellor Innovación Cooperativa Europea
aos Procesos de Alimentación Animal); que
somos solventes, cuns bos resultados; que
somos serios (devolvemos o aval do IGAPE
e cumprimos o Plan de Viabilidade); que
estamos nas institucións (INLAC, Cooperativas
Agroalimentarias de Galicia e de España, CEPES,
etc.); e que nos comprometemos, en suma, co
noso país mediante unha actividade tradicional
que mantén a vida no campo e que produce leite
e produtos lácteos de excelencia.
A marca Feiraco é notoria, representa valores e
é recoñecida polos galegos, está formada pola
suma de gandeiros eficientes e traballadores
formados, responde a produtos que satisfán
aos consumidores a prezos razoables, e representa un xeito de ser que alimenta e o alimenta. A complexidade desta pequena frase fala do
que somos e do que achegamos; somos unha
parte do país co que estamos comprometidos e
satisfacemos un desexo de alimentarse de xeito
saudable e agradable. Como di a canción “nada
máis que iso somos”, unha tarefa común, unha
marca, unha comunidade.
Rosario Carballo
Brand Manager FEIRACO
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VII Congreso de Cooperativas
Agroalimentarias de España
Os días 26 e 27 de febreiro celebrouse en Valencia
esta importante cita para o mundo da cooperativa española, importancia subliñada pola presenza na inauguración da ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina e, na clausura, do Rei Don
Felipe VI. Con ámbolos dous, os representantes
de Feiraco tivemos ocasión de conversar e de
amosarlles os nosos produtos, que admiraron e
polos que amosaron interese por coñecer, especialmente a singularidade do leite ÚNICLA.

O relatorio maxistral estivo a cargo do Comisario
Phil Hogan, que visitaba por primeira vez España. Nel fixo un repaso á situación da agricultura
e da seguridade alimentaria en Europa, así como
á importancia do movemento cooperativo, cada
vez máis asentado e protagonista para resolver
situacións de crise, dentro dun sistema agroalimentario forte e moi importante para renovar a
economía.

Un congreso de gran altura
Porque proxectou o cooperativismo como o futuro da Europa do 2025. Na tarde dedicada a obradoiros houbo catro grandes debates:
• Eficiencia e innovación en cooperativas
• Competitividade e mellora do posicionamento
no mercado
• Emprendemento e liderado da muller nas
cooperativas
• Goberno cooperativo

Posteriormente, fixémoslle chegar un lote de produtos que o Xefe de Protocolo da Casa da S. M. El
Rei nos agradeceu por carta dirixida ao noso presidente: “Su Majestad, que ha apreciado mucho
estas atenciones, me encarga que le traslade un
saludo muy afectuoso junto con sus mejores deseos, con el ruego de que lo haga extensivo tanto
a los miembros del Consejo Rector como a todos
los componentes de la cooperativa que preside”.

“Razones de Futuro”
Foi o lema do congreso, que estivo centrado en
catro temas:
•
•
•
•

A alimentación, o gran reto da humanidade
Innovación
Internacionalización
As cooperativas en 2025

Feiraco participou no de liderado da muller, polo
que nos propoñemos desenvolver os contidos
na próxima revista polo seu interese e polo noso
protagonismo neste eido. Tamén sinalamos que,
por parte de Cooperativas Agroalimentarias de
Galicia (AGACA), asistiu un grupo de reitores e
de socios.
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Feiraco celebra a súa
Asemblea Xeral anual o
vindeiro 20 de xuño
mesmas, co traslado das súas opinións e suxerencias. Só así se poderán articular mecanismos de
mellora no funcionamento e evolución da nosa
Cooperativa. É importante que os socios coñezan
de primeira man os obxectivos e retos aos que se
enfronta Feiraco, así como as magnitudes económicas da Cooperativa, e poidan achegar as súas
consideracións.

A nosa Cooperativa ten previsto celebrar o vindeiro sábado 20 de xuño a súa tradicional Asemblea
Xeral Ordinaria de carácter anual. A data desta
48ª asemblea quedou oportunamente fixada na
orde do día que vai ser enviada a todos os socios
despois da súa aprobación por parte do Consello Reitor. Tras a xuntanza que se vai desenvolver
nas instalacións de Feiraco (en Ponte Maceira),
celebrarase un xantar de confraternidade, como
vén sendo costume nos últimos anos, ao que se
convida a todos os socios de pleno dereito.

O 23 de xuño desenvolverase a
Xunta Xeral da Cooperativa
Tres días máis tarde do desenvolvemento desta
asemblea, o 23 de xuño, terá lugar a Xunta Xeral
de Feiraco Lácteos S.L. Nesta segunda xunta presentaranse as contas anuais e un informe-balance de xestión e aplicación de resultados referido
ao ano 2014.

Continuar sendo a marca líder en Galicia
Desde o Consello Reitor quérese animar a todos os convidados a que acudan á celebración
das xuntanzas e participen dun xeito activo nas

O Consello Reitor anima á
participación nestas xuntanzas
de todos os socios de pleno
dereito e convidados
Polo tanto, desde o Consello Reitor preténdese
promover a presenza do maior número posible
de socios na asemblea, á que considera como a
gran festa ou o ‘Día Grande do Cooperativismo’.
Só así, coa participación de todos e a toma de decisións conxuntas, será posible que Feiraco siga
sendo a gran marca láctea líder en Galicia. De feito, o noso liderado ten moito que ver co compromiso dos nosos socios no desenvolvemento cotiá
da Cooperativa, que posibilitou –por exemplo– a
aposta pola innovación nos produtos e procesos,
a mellora da trazabilidade ou a produción de leite
máis saudable, entre outros fitos.
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Todos facemos historia

O pasado 17 de abril, o Consello Reitor de Feiraco convocou na súa sede en Ponte Maceira a
todos os ex-reitores que formaron parte dos diferentes consellos ao longo dos 47 años de historia da Cooperativa.
No acto participaron arredor de 50 antigos reitores e os que non puideron asistir xustificaron
a súa ausencia por compromisos adquiridos ou
motivos persoais; algúns por limitacións físicas,
que se xustifican polo paso dos anos.
Tal e como estaba programado, ás 11:30 horas
da mañá foron recibidos polo Consello Reitor
para ser saudados polo presidente, José Montes,
que se referiu a eles como “unha parte importante da historia viva de Feiraco”, que nos seus
anos de vida pasou por moi diferentes etapas,
pero que sempre estivo presente para defender
os intereses do sector e dos seus socios.

O presidente da Cooperativa resaltou este momento histórico como una época nova que
coincide, por unha parte, co remate de Plan de
Viabilidade que se iniciara en 2004 e que supuxo
un gran esforzo de todos; por outra, co fin da
etapa de cotas lácteas que ata agora limitaron as
posibilidades de produción de leite, movementos integradores, novos proxectos industriais
que xa se iniciaron hai uns dous ou tres anos
coa compra de ACOLAT e FEINAR; e tamén coas
expectativas que abre a celebración do 50 aniversario de Feiraco dentro de tres anos, no 2018.

O Consello Reitor convocou o 17
de abril a todos os ex-reitores da
historia da Cooperativa
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“Mulleres de seu”
A continuación, tomou a palabra a vicepresidenta, Carmen Rodríguez, que tamén saudou a todos/as os participantes, entre os que había tres
mulleres, ademais das que forman parte actualmente dos consellos da Cooperativa.

José Montes referiuse a eles
como “unha parte importante da
historia viva de Feiraco”
Carmen Rodríguez animou os varóns para que
trasmitisen ás súas donas o seu saúdo e que as
motivaran para que asistan e formen parte do
grupo de socias de Feiraco “Mulleres de seu” co
que se pretende integralas máis na Cooperativa
e nos valores que representa, establecendo lazos
de maior participación nos órganos de xestión, e
tratando e dar resposta a todas as cuestións que
neste momento máis lles preocupan.

Deseguido, o director xeral, José Luis Antuña,
fixo unha exposición ilustrada da situación da
Cooperativa e como se prepara ante o futuro.
Durante a súa intervención, resaltou sobre todo
o papel integrador dentro do sector e a presenza
de Feiraco dentro do movemento cooperativo,
agrogandeiro e alimentario, tanto a nivel galego
como nacional.

Os asistentes visitaron as
instalacións industriais e
participaron nun xantar de
confraternidade
A continuación, realizouse unha visita ás instalacións industriais, para mostrarlles aos asistentes as novidades máis importantes. Unha vez
concluída a visita, participaron todos nun xantar
de confraternidade.
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Coberturas do seguro para
explotacións do gando vacún
Galicia é unha das comunidades autónomas
con maior tradición gandeira. Durante o exercicio 2015, a través dos seguros pecuarios, os
gandeiros galegos subscribiron preto de 4.750
pólizas que deron cobertura a case 600.000
animais, cun capital asegurado de preto de 370
millóns de euros.
A liña de seguro que máis se contratou foi a
de Explotación de Gando Vacún Reprodutor
e Recría, con preto de 4.100 pólizas e máis de
290.00 animais asegurados. É dicir, practicamente o 80% do total da contratación de seguros de gando. Por outra banda, no ámbito
dos sinistros, os seguros de gando en Galicia
pecharon o exercicio 2014 cunha sinistralidade de máis de 10,47 millóns de euros, por case
21.900 sinistros.

Diferentes opcións
O Seguro de Gando de Reprodutores e Recría
de Leite e Carne permite ao gandeiro escoller a
opción e as garantías adicionais que mellor se
adapten ás necesidades e ao risco da súa explotación. Ademais, agora conta coa posibilidade
de fraccionar a prima do seguro en tres pagos.
Opción A: cobre a morte e o sacrificio necesario por accidentes, febre aftosa e E.E.B. Ademais, compensa a inmovilización dos animais
por febre aftosa e cobre a morte simultánea de
máis de 3 animais maiores de 6 meses por algunha causa non asegurable en ningunha das
coberturas que ofrece o seguro (e que non estea expresamente excluída), incluídas as mortes
derivadas nos 10 días seguintes.
Opción B: conta coas mesmas coberturas que
a opción A e engade a morte ou sacrificio necesario como consecuencia do parto e polas
complicacións derivadas do mesmo; é dicir,
morte da recría no parto e ata 24 horas despois. Tamén cobre operacións de cesárea e
prolapso uterino.

Opción C: inclúe as garantías das opcións A e B
e engade unha cobertura por sacrificio económico por incontinencia de secreción láctea debido a un traumatismo, e a morte ou sacrifico
económico por mamite.

Garantías adicionais
Entre as garantías adicionais que ofrece o seguro, destaca a garantía de saneamento gandeiro
que, no caso do sacrificio obrigatorio por tuberculose, brucelose, leucose e perineumonía
bovina contaxiosa, compensa a parte do animal
que, doutro xeito, se perdería e establece unha
valoración superior dos animais sacrificados,
ao tempo que compensa o período no que ao
gandeiro non se lle permita substituir os animais reprodutores sacrificados.

Os gandeiros valoran
globalmente este seguro cunha
puntuación de 7,24
Ademais, este seguro ofrece garantías adicionais
tales como pastos estivais e invernais; de cobertura por síndrome respiratorio bovino (SRB) en
recría; e no caso de meteorismo agudo; no caso
de carbunco e, tamén, noutras enfermidades.

Subvencións do MAGRAMA
Trátase dun seguro subvencionado polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) que, a través de Enesa, pode
conceder ata un 42% de subvención no caso do
gando de carne e ata un 50% para gando de leite.
Por último, segundo o derradeiro estudo realizado por Agroseguro sobre o índice de calidade
percibida no Seguro de Explotación de Reprodutores e Recría, un 89% dos gandeiros están
satisfeitos e valorano, globalmente, cun 7,24
nunha puntuación de 0 a 10.
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Alimentando un xeito de ser.
“Mulleres de seu”
O pasado día 5 de marzo levouse a cabo na cooperativa unha Xornada de Motivación dedicada a
todas as socias. Tivemos a oportunidade de contar coa presenza de Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade da Xunta, na súa inauguración. A responsable de Igualdade do Goberno
galego amosou, en todo momento, a súa dispoñibilidade, apoio e un grande interese polos temas que teñen que ver coa nosa cooperativa (cos
que se considera identificada).

caracteriza. É unha profesional sempre disposta a colaborar connosco, pois sente unha gran
vinculación polo mundo rural e está moi comprometida con poñer en valor o papel da muller
neste eido.

Gran demanda
A presenza das socias fíxose notar durante esta
primeira xornada, pois houbo moita demanda
e participación. Desde o meu punto de vista, a
xuntanza fíxonos reflexionar sobre a importancia que cada unha de nós temos e o valor que
podemos achegar, tanto persoalmente coma no
grupo no que estamos integradas, á cooperativa.
Así, quedou de manifesto que os nosos propósitos pódense levar a cabo coa unión de todas e
coa participación de cada unha de nós, pois cada
voz é importante.
Grazas á exposición feita por Marcela decatámonos da relevancia da autoestima (que se forxa
intentando ser mellores cada día) para sentirnos
realizadas. A autoestima é a valoración, o amor e
a aceptación por un mesmo. Necesitamos aceptar o que somos e ver como podemos ser mellores. Ser mellor é quererse máis e sentirse querida
no noso grupo.

Recentemente, o grupo “Mulleres
de seu” organizou unha Xornada
de Motivación, na que houbo
unha gran participación
Na xornada participou, ademais, a coach e experta en habilidades sociais, Marcela Parga Fernández. Xunto a isto, a participación e presenza de
Ruth Rodríguez, técnico e responsable do departamento de Estudos Socioeconómicos de AGACA, foi moi importante para a realización desta iniciativa debido á súa experiencia, aos seus
coñecementos e á gran profesionalidade que a

Socias titulares de explotacións
É importante que esta motivación estea presente
en todas as socias da cooperativa. Temos a sorte
de contar na nosa cooperativa de Feiraco cunha
ampla marxe de socias titulares de explotacións,
tal e como vemos reflectido na seguinte táboa:

Titular

Explotacións

Explotacións %

Homes

145

30

Mulleres

236

49

Mixto

83

17

SAT

21

4
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Adquirimos o papel de traballadoras e xestoras
das nosas explotacións, ao igual que seguimos
sendo o piar fundamental dos nosos fogares. Isto
compartido, claro está, co noso contorno familiar
(xa que se trata de traballar en conxunto).

Relevancia das mulleres
Xunto a isto, outra das finalidades desta xornada foi a de motivar a todas as socias para acadar
unha maior participación e integración dentro da
cooperativa. Así, no decurso da xornada, destacouse e púxose en valor a importancia do noso
traballo e apostouse por intensificar, ao máximo
posible, a nosa presenza en asembleas, cursos
de formación e xornadas. Ao tempo, intentouse
potenciar na xornada que sexan máis mulleres as
que opten a postos no noso Consello Reitor.

Temos a sorte de contar na nosa
cooperativa de Feiraco cunha
ampla marxe de socias titulares
de explotacións

motivación e a igualdade. Para poñer en valor e
dar visibilidade ao noso traballo nas explotacións
agrarias e no seu contorno.

Avanzar cos tempos
Os tempos cambian e nós temos que apostar por
avanzar con eles. Lembrade que na xornada quedaron no aire algunhas reflexións como:
“Non existe ninguén tan sabio que non poida
aprender algo novo, nin persoa tan ignorante que
non teña algo que ensinar”.
“Non permitas que ninguén che quite o dereito
de expresarte, que é case un deber”.
“O valor de cada unha é importante e necesario
para o grupo”.
“A importancia do meu valor radica en que favorezo ao meu contorno”.

Plan de Traballo 2015
Dentro do grupo “Mulleres de seu”, en Feiraco,
formamos unha pequena comisión coa participación do noso presidente e de Ruth Rodríguez.
A comisión chegou ao acordo de formalizar un
Plan de Traballo para 2015.
Ao abeiro deste plan intentamos que os nosos
principios básicos xiren arredor da unión do grupo, pois penso que este é un elemento fundamental que contribúe a darnos maior fortaleza
e maior seguridade a nós mesmas e, polo tanto,
para achegar unha maior valía á cooperativa.
Ademais intentamos cumprir con estes obxectivos:
- Dignificar a figura da muller no medio rural.

A nosa Cooperativa sente a necesidade de fomentar o papel da muller no seu seo, ao igual que no
ámbito social no que nos desenvolvemos. Deste
xeito, Feiraco aposta por construír en conxunto e
avanza cos tempos que nos toca vivir apostando
pola igualdade, a innovación, o avance e o desenvolvemento.
As iniciativas que se propoñen dende o goberno
vémolas como necesarias para poder fomentar a

- Acadar unha maior implicación na cooperativa
fomentando que as socias se integren en postos
de responsabilidade ou que participen nos órganos de dirección, entre outros asuntos.

Diferentes propostas
Partindo destes obxectivos principais, dentro do
Plan de Traballo elaboramos as seguintes propostas para as socias:
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- Sesión de sensibilización en temas de igualdade de xénero ao Consello Reitor de Feiraco: xornada prevista para o 21 de maio.
- Segunda parte da Xornada de Autoestima e
Motivación, o día 2 de xullo.

- Saídas didácticas: propoñemos visitas a cooperativas próximas, dentro da nosa Comunidade,
para coñecer as súas experiencias e afianzar as
nosas. A nosa idea é realizar estas saídas no mes
de novembro.
- Xornada sobre terapias e técnicas de relaxación.

- Xornada formativa Igualdade, Liderado e Xestión de Cooperativas (os días 9, 16, 23 xullo): o
obxectivo deste obradoiro é favorecer empoderamento e a capacitación para a xestión empresarial das socias ou mulleres vinculadas á cooperativa, desde unha perspectiva da igualdade.
- Xornada orientativa ao uso de teléfonos móbiles: temos unha especial sensibilidade por fomentar a comunicación directa e constante entre
as socias e a cooperativa. O feito de poder transmitirlle información a través das mensaxes (grupos de Whatsapp) ou de correos electrónicos é
hoxe en día fundamental. Por iso considero necesario proporcionar uns coñecementos básicos
sobre este asunto. Esta xornada está prevista para
o mes de setembro.
- Xornada formativa sobre Internet: traballaremos
o manexo de webs de uso profesional e útiles para
a xestión da explotación e o desenvolvemento do
traballo diario. Esta iniciativa está prevista para a
última quincena do mes de outubro.

- Xornada de formación orientada á mellora nas
nosas explotacións: prevista para o mes de decembro.
Xunto a isto, tamén presentamos a proposta dunha visita ao Parlamento Europeo en Bruxelas e a
outros organismos e institucións de interese para
as socias.

En “Mulleres de seu” formamos
unha pequena comisión e
elaboramos un Plan de Traballo
para 2015
Proxectos iniciados
Ademais do exposto, comezamos a traballar
tamén nunha serie de proxectos que relato a continuación:
- Grupo de substitución: en colaboración coa EFA
de Fonteboa imos organizar un grupo de explotacións interesadas na formación de substitutos.
- Proxecto Vodas de Ouro 2018: pretendemos
poñer en marcha o denominado Museo do Leite,
recuperando obxectos antigos ou apeiros de labranza entre os socios.
Por último, quero salientar que o principal motivo para realizar estas iniciativas somos todas e
cada unha de nós.
Así, a mellora da nosa formación, de acordo aos
tempos nos que vivimos, repercutirá na mellora
do noso contorno, tanto profesional coma doméstico.
Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco
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