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Presidente de FEIRACO

Imaxinación 
para tempos 
novos: ser 
ou non ser

José S. 

Montes Pérez

Estamos vivindo un momento de incertezas 
provocado por varios acontecementos que 
se amorean e que baten moito no sector 
agroalimentario. Dunha banda, unha etapa baixa 
nos prezos do leite (o que máis nos doe) que –en 
parte– coincide cun dos peores momentos dun 
ciclo periódico que se repite e que flutúa. Doutra 
banda, o fin das cotas lácteas que, non por 
esperada, deixa de afectar e de variar os ritmos 
de produción. 

Xunto a isto, o veto ruso aos produtos europeos, 
que está a afectar moito ao sector primario (horta 
e os lácteos), porque aínda que España non sexa 
unha gran exportadora de lácteos, os excedentes 
europeos exportables si buscan oco nos nosos 
mercados. Finalmente, as expectativas ante os 
cambios políticos tampouco favorecen o repunte 
da economía que todos agardabamos despois 
dunha longa crise.

Esta conxuntura coincide co que repetimos 
sempre. Que temos un sector moi desestruturado, 
pouco cohesionado, moi minifundista, moi 
pouco industrializado e cunha oferta moi pouco 
concentrada.

A solución non é sinxela
A solución non é sinxela, pero temos que recoñecer 
que nos momentos máis doados non fixemos 
ningún esforzo de capitalización. Realizáronse 
relevantes investimentos en instalacións propias, 
pero esquecémonos dos que deberiamos facer en 
transformación, innovación e comercialización.

Creo que en Feiraco –nestes últimos anos– se 
intentou poñer remedio a esta situación dentro 
do que nos permitía a realidade económica, 
pero dá a impresión de que os socios cren que a 
solución debe chegar doutra parte. Porén, como 
doutra parte non vén terá que xurdir de nós. 

Temos unha gran oportunidade dentro 
da Cooperativa porque somos a única 
industrializadora de Galicia. Pero necesitamos 
imaxinación e compromiso para garantir o futuro 
das nosas explotacións e saír adiante. Xogámonos 
o ser ou non ser.

Potencialidades
“O fin das cotas lácteas destapa as carencias 
da industria galega”, escribíase hai uns días no 

Necesitamos imaxinación e 
compromiso para garantir o 

futuro das nosas explotacións e 
saír adiante
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diario La Voz de Galicia. Certamente, mentres 
que noutros lugares se estiveron facendo 
investimentos fortes en industrialización, 
incluso dentro das cooperativas europeas, en 
España pouco avanzamos, e, en Galicia, menos. 
Producimos preto dun 40% do leite de España 
e a nosa industria láctea só representa un 10% 
da española. Isto debilita moito a nosa posición 
estratéxica, malia ser a rexión máis importante de 
España en produción láctea.

Como diciamos, soamente Feiraco, dentro do 
movemento cooperativo, fixo algo neste sentido. 
Pero temos que recoñecer que moi insuficiente. 
Seguramente teremos que apostar a moi curto 
prazo por mellorar a nosa posición. 

Neste sentido, temos dado pasos na liña de 
achegar máis valor engadido ao leite. Así, 
lideramos un grupo de 11 cooperativas para 
mercar a planta de CLESA en Caldas de Reis e 
producir sobremesas lácteas, especialmente 
iogures. A nosa Cooperativa é a que leva o 
maior peso, pois fixémonos cargo da súa 
industrialización e da comercialización dos 
produtos.

Acadar maior valor engadido
Dar o paso de envasar leite en brik a producir 
derivados con máis valor engadido é unha das 
claves que debe guiarnos. E se acertamos na 
innovación moito mellor. Estamos contentos da 
evolución e do volume conseguido na planta 
de Caldas, pero aínda é pouco significativo 
dentro dos volumes de leite que manexamos en 
Galicia. Porén, ese é o camiño, xa que o mercado 
próximo está saturado e transportar leite galego 
aos centros importantes de consumo é pouco 
rendible, posto que incide moito no seu custo 
final e dificulta a súa comercialización.

Por tanto, imponse con urxencia investir en 
industrialización e comercialización. Neste 
momento producir máis pode non ser unha 
boa solución. En España aumentou no mes de 
abril un 5% a produción de leite con respecto ao 
mesmo mes do ano pasado, pero a contracción 
das vendas obríganos a ser moi cautos porque, 
indirectamente, poñer no mercado máis leite 
envasado en brik repercute á baixa no seu prezo. 

Por iso, a produción de leite ten que ir acompañada 
da redución de gastos na explotación e de maiores 
recursos para a súa comercialización.

Novos pasos
Cómpre dar novos pasos no ámbito da produción 
e comercialización do leite. Por exemplo, estes 
días, avanzando no proxecto intercooperativo, en 
ACOLAT, liderada por Feiraco, púxose en marcha 
a torre de secado na planta de Caldas de xeito 
experimental para estudar o seu rendemento 
(pensando nos mercados exteriores). Tamén se 
foi mellorando na comercialización do queixo 
Arquega, elaborado na planta de Feiraco que 
compartimos con Innolat, aínda que os volumes 
tampouco son moi significativos.

Non se trata de producir leite e máis leite, 
senón de poñerlle valor engadido para poder 
comercializalo con prezos e marxes razoables. 
A Cooperativa advertiu aos socios do risco que 
hai de producir máis dun 10% pola dificultade de 
defender bos prezos de xeito inmediato. 

Neste sentido, está comprometida en seguir 
avanzando para conseguir que os socios poidan 
producir canto queiran, xa que a desaparición 
de cotas llo permite. Pero sempre dentro dun 
aumento progresivo para ir tomando posición 
nos mercados e poder garantir un prezo razoable. 
Neste momento, é máis fácil producir que vender, 
malia que o proceso de producir sexa máis lento 
e complexo.

Oportunidades que 
nos ofrece a Cooperativa
Actualmente, hai varios proxectos de integración 
en estudo e os nosos técnicos están en disposición 
de facer propostas novidosas para enfrontar a 
nova situación, aproveitando as posibilidades 
que nos ofrece a nova PAC e os recursos que nos 
achegan as institucións.

Pero, por riba de todo, cómpre ter en conta as 
oportunidades que nos ofrece pertencer a unha 
Cooperativa e as propostas e recomendacións 
dos nosos técnicos, sempre e cando estas 
sexan secundadas por un compromiso real e 
efectivo de todos os socios e polo seu apoio 
aos novos proxectos.



A voz dos socios
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Esta explotación leiteira empezou con 18 vacas, 
as que tiñan os tíos de Eligio, que decidiu, xunto 
a súa muller, seguir coa gandería da familia e 
facer deste xeito de vida tamén a súa. “Primeiro 
comezamos tendo vacas do país, pero despois 
fomos pasando a ter vacas de leite, e de aí fomos 
indo para adiante”, lembra un dos nosos socios 
para a revista de Feiraco. 

Co paso dos anos cumprían as melloras e, pouco a 
pouco, foron chegando as novas instalacións. Ao 

ir aumentando as cabezas de gando tocou poñer 
cortes novas, a gandería tiraba para adiante. A día 
de hoxe, o número de animais xa chega aos 85. 

“Cando fixemos a corte grande para as 40 vacas 
foi cando chegou o momento de mercar cota e 
maquinaria, o momento de ir evolucionando. 
E cando vimos que cumpría mercar cota, a 
verdade é que decidimos levar moita, pero foise 
pagando todo ata hoxe”, explica. É unha débeda 
que xa teñen saldada, así que encaran esta nova 
etapa sen cotas, liberados de grandes cargas 
económicas do lombo.

A recría, na explotación
Hoxe teñen 54 vacas adultas e, xunto coas 
xovencas, suman unhas 85 vacas leiteiras. “Os 

Catro xeracións gandeiras 
no Val do Dubra
Hoxe falamos co gandeiro e cooperativista de Feiraco, Eligio Barca, 
que traballou durante moitos anos –e que segue a botar unha man se 
fai falta– na explotación familiar que herdou dos seus tíos hai varias 
décadas en Val do Dubra, no corazón da provincia coruñesa. E cuxa 
continuidade xeracional semella garantida.

Comezaron con 18 vacas e agora 
teñen 85
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tenreiros non os cebamos porque non nos é 
rentable”, explica o noso gandeiro cooperativista. 
En canto á recría “tamén a facemos nós na nosa 
explotación”, engade. 

Os terreos nos que traballan suman arredor 
das 20 hectáreas, das cales 16 son de millo e 
máis herba, e rotando: millo agora e herba no 
inverno. A estas hectáreas hai que engadirlles 
outras catro, que son pradeira permanente, e 
que non levan millo. 

Aínda que non todas estas hectáreas son 
en propiedade, teñen algunhas alugadas, 
explícannos. As forraxes verdes e secas que 
utilizan para dar de comer a gando mestúrana 
coa herba dos prados naturais en épocas nas que 
non se utilizan para pasto directo. Nesta gandería 
traballan maiormente con millo, herba e herba 
seca. E cando non chega, hai que mercala, como 
o caso da palla. 

Auga e comida
Na explotación traballan con carro unifeed, 
unha das solucións máis habituais dos nosos 
gandeiros, xa que é a máis económica para o 
mesturado e reparto de alimentos. En canto á 
alimentación, diferencian entre unha ración 
de lactación única e outra para vacas secas e 
xovencas preñadas, e despois outras racións 
diferentes para as xovencas pequenas. 

E no referido á auga que beben os animais, está 
clorada. Como sabemos, existen varios sistemas 
para desinfectar a auga de bebida, pero de todos 

Os terreos nos que traballan 
suman arredor das 20 hectáreas, 

das cales 16 son de millo

http://www.cargill.com


Os gandeiros
“Dende hai sete anos temos a dous empregados 
con nós, un matrimonio. Pero finalmente quedou 
ela soa, xa que el tivo que deixar de traballar por 
motivos persoais”, explican dende a gandería de 
Feiraco. Ademais desta empregada, a explotación 
dá traballo á muller de Eligio e máis ao seu fillo, 
Manuel Barca.

Alfonso Goris, veterinario de Feiraco, é o seu 
asesor en nutrición e tamén un gran coñecedor da 
dinámica e do día a día desta gandería coruñesa 
que sabe tamén tirar proveito dos servizos de 
reprodución e de alimentación de Feiraco, a 
cooperativa na que levan décadas confiando. 

os procedementos utilizados para o tratamento 
das destinadas a consumo animal, os máis 
empregados son os químicos e, dentro deles, o 
cloro, xa que reúne todas as propiedades para ser 
un bo desinfectante. 

A estabulación é libre e na granxa teñen dous 
patios, “o de diante é o máis grande, e é onde 
elas comen. O de atrás, que é máis estreito, é 
por onde se van deitar e beber. E despois pasan 
á sala”, explica Eligio. “Temos unha sala sénior 
de muxidura de 8 puntos, e unha parideira onde 
están catro vacas”. 

Na explotación tamén teñen un control do que 
moven e gastan; miden os consumos. Polo xeral 
os animais arriman unhas cinco veces ao día, 
como moito seis; e fan un carro diario para vacas 
en lactación, un cada dous días no inverno para 
vacas secas.

A voz dos socios
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Manuel Barca Landeira, o fillo de Eligio, 
continúa co traballo desta explotación 
que podería ver unha cuarta xeración 
familiar diante dela, xa que a neta de 
Eligio estuda veterinaria en Lugo e é 
unha grande amante destes animais. 
Sempre aproveita para botar unha 
man e aconsellar, sobre todo cando 
dispón de máis tempo, nas vacacións 
e durante a fin de semana; e semella 
ter na cabeza a posibilidade de 
seguir na explotación. Aos poucos, 
vaise facendo con ela. O tempo dirá 
se seguirá ela cun traballo que cada 
día é, para as novas xeracións, máis 
vocacional. 

Alfonso Goris, veterinario 
de Feiraco, é o asesor dunha 

gandería que sabe tamén tirar 
proveito dos nosos servizos de 

reprodución e alimentación 

Eligio Barca, socio de Feiraco
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Ademais, a fibra é o substrato para a produción 
dos ácidos graxos volátiles (AGV) que se xeran 
nos procesos de fermentación rumial. Estes AGV 
son empregados por distintos tecidos do animal, 
pero teñen especial importancia na glándula 
mamaria onde son utilizados para a síntese da 
graxa do leite.

Cantidade de fibra
É preciso ter en conta que a capacidade de inxesta 
das vacas está marcada principalmente pola 
cantidade de fibra, expresada como Fibra Neutro 
Deterxente (FND), que cabe na panza. Como isto 
é fisioloxicamente así, debemos procurar que 
toda partícula de fibra procedente das forraxes 
(neste caso o silo de millo) sexa fisicamente 
efectiva (FNDe). 

Do contrario estará ocupando un espazo no rume 
sen desempeñar a súa función e teremos que 

Importancia do tamaño 
das partículas fibrosas no 
ensilado de millo

Desde o equipo técnico da cooperativa levamos 
varios anos concienciando aos nosos socios 
sobre a relevancia que teñen o procesado e 
a conservación das forraxes de cara a acadar 
alimentos de calidade para a alimentación das 
nosas vacas e, dese xeito, producir mellor leite.

Neste artigo imos pór o acento no tamaño da 
partícula do ensilado de millo pola relevancia 
que ten á hora de contribuír a unha alimentación 
física axeitada ás necesidades da panza da vaca.

Non debemos esquecer que as vacas son 
animais ruminantes e, polo tanto, teñen unhas 
características que lles permiten crear unha rede 
fibrosa capaz de reter o resto dos alimentos na 
panza, durante o tempo suficiente para a súa 
degradación e aproveitamento por parte da flora 
rumial. Á súa vez estimula a produción de saliva 
que manterá o pH do rume en niveis fisiolóxicos.

Tribuna pública
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compensar esta falta de funcionalidade con outra 
forraxe fibrosa (silo herba, alfalfa, palla, etc.) coa 
conseguinte diminución da cantidade de materia 
seca inxerida. Nestes casos podemos estar 
provocando situacións de acidose rumial que 
darán lugar a unha mala dixestión da fibra, mala 
absorción de nutrientes, baixada do consumo de 
materia seca (MS) e diarreas.

Ensilado de millo
No caso concreto do ensilado de millo debemos 
ter en conta que malia ser un alimento que nos 
achega concentrado en forma de gran (mellor 
ou peor procesado), é tamén unha forraxe e, 
polo tanto, achega fibra. Especialmente naqueles 
casos nos que o ensilado é pobre en amidón. 

Cando o tamaño de partícula da parte fibrosa é 
demasiado pequeno, a súa contribución á malla 
fibrosa da panza diminúe ou desaparece, co cal o 
ritmo de paso do alimento completo pola panza 
acelérase, o aproveitamento por parte da flora 
rumial redúcese e a eficiencia de utilización da 
materia seca inxerida (MSI) baixa. Isto significa 
que imos ter que utilizar maiores cantidades de 
concentrado para obter a mesma produción. 

Cando teñamos cantidades de ensilado de millo 
grandes (30 kg ou máis) na ración, debemos 
ser especialmente coidadosos co tamaño das 
partículas de fibra e coa limpeza do corte, xa 
que si é pequeno ou está esfiañada, esta non 
vai ser efectiva no rume. Nestes casos, imos ter 
comprometida a incorporación doutras forraxes 
se temos en conta que 30 kg de silo de millo 
supoñen xa 10-11 kg de MS, nunha ración que 
achega entre 21 e 24 kg.

Un exemplo práctico
Temos dúas racións elaboradas co mesmo 
ensilado de millo, pero en dúas presentacións en 
función do tamaño de partícula, unha co millo 
picado longo (entre 2 e 4 cm), ración nº 1 e outra 
co millo picado fino (entre 0.6 e 1 cm), ración nº 
2. Ambas as dúas racións levan 37 kg de silo de 
millo, 11 kg de silo de herba, 10.2 kg de penso e 1 
kg de melaza. Ambas as racións achegan a mesma 
cantidade de materia seca (MS) e proporcionan 
nutrientes para a mesma produción. A diferenza 
entre as dúas é a achega de FNDe. E, por último, 
temos unha ración nº 3 que intenta compensar 
esa diferenza de FNDe entre as racións 1 e 2.

As vacas poden crear unha rede 
fibrosa que lles permite reter os 

alimentos na panza
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O procesado e a conservación 
das forraxes son moi relevantes 
de cara a producir mellor leite

Ensilado de millo picado fino (< de 1 cm)

Ensilado de millo picado aceptable (1,7 cm)                                     
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Podemos ver que as dúas racións achegan a mesma 
cantidade de fibra, pero existe unha diferenza 
sensible na FNDe (aproximadamente un 10%). 
Se queremos equilibrar ambas as racións (ración 
nº3) en FNDe, temos que achegar máis fibra pero, 

daquela, atoparémonos co problema de que nos 
aumenta a cantidade total de FND e, polo tanto, as 
vacas no van ser capaces de comer todo o que lles 
ofrecemos. A solución que nos queda é substituír 
parte do silo de millo por silo de herba ou por palla.

Ración nº 1 (silo picado longo 2-4 cm)

Ración 2 (Silo picado fino < 1 cm) 
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Ración nº 3 (corrección da FNDe)



O resultado con esta ración é que as vacas 
van comer case 500 gr menos de MS, co 
correspondente descenso na produción. E 
continuamos sen conseguir a mesma FNDe que 
coa ración nº 1 (7% menos).

Lonxitude de corte 
por riba dos 2 centímetros
A nosa recomendación é que nos acheguemos 
a unha lonxitude de corte por riba dos 2 cm, xa 
que as partículas de menor tamaño son capaces 
de abandonar o rume sen desempeñar a súa 
función, pero como norma xeral para decidir a 
lonxitude do corte debemos ter en conta:

1) A porcentaxe de inclusión de silo de millo 
na ración (canto maior sexa, maior debe ser o 
tamaño de corte).

2) Resto de forraxes incluídas na ración 
(con silos de herba moi tenros ou forraxes 
deshidratadas moídas finas, o tamaño de corte 
tamén debe ser longo).

3) A porcentaxe de humidade da planta no 
momento do ensilado (ensilado verde/corte 
longo, ensilado máis seco/ou máis longo que 
permita unha boa compactación).

Non debemos esquecer que o feito de conseguir 
un picado longo da palla do millo non é contrario 
a un procesado fino do gran. Do contrario teremos 
o mesmo problema cos grans, que ocuparán sitio 
na panza sen achegar amidón. E non imos ter o 
rendemento agardado.

Rubén Laria San Martín, Servizo de Alimentación 
e Reprodución.

Tribuna pública
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Debemos procurar que toda 
partícula de fibra procedente 
das forraxes sexa fisicamente 

efectiva

A capacidade de inxesta das 
vacas está marcada pola 
cantidade de fibra que cabe 
na panza
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Despois dun mes sen cotas 
atopámonos con que a industria 

non ten saída para o tipo de 
leite que producimos

Agropecuario
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Sen cotas, e agora que?

Rematou a limitación de produción de leite 
na UE. Cómpre lembrar que ao principio de 
ningunha forma queríamos as cotas, despois 
consideráronse necesarias e agora, para ben ou 
para mal, xa non temos limitación á produción. 

Todos, máis ou menos, contentos. Ah! Pero 
resulta que agora, despois dun mes, atopámonos 
con que nos sobra leite e a industria non ten 
saída para o tipo de leite que producimos, dirixido 
fundamentalmente para a súa comercialización 
de forma líquida dentro dun cartón.

Tres opcións
Neste contexto de mercado temos tres opcións 
para a produción:

• Producir un leite diferenciado
• Producir para produtos industriais
• Producir para as marcas de distribución 

A primeira opción é a máis interesante e è 
factible. O proxecto ÚNICLA, por exemplo, creará 
fidelidade á marca por parte do consumidor. É o 
futuro e garante prezos estables.

A segunda opción é unha boa alternativa malia 
a volatilidade dos prezos. Porén, necesitamos 
xerar un leite con máis calidade porque aquí 
estamos acostumados a producir cantidade. Non 
temos interese na graxa e na proteína. Pero para 
os produtos industriais, para poder competir co 
resto do mundo, necesitamos un leite estándar 
de polo menos 4,20 de graxa e 3,40 de proteína.

A terceira opción está limitada polos prezos.

Detalles de cada opción
Despois disto, todos estamos pensando o 
mesmo. Imos pola primeira opción, pero isto 
inclúe o cumprimento dunha serie de requisitos, 
que veremos se estamos dispostos a acadar e se 
somos capaces de cumprilos. 



O leite diferenciado hai que acadalo a través 
dunha axeitada alimentación da vaca e nunhas 
condicións apreciadas polo consumidor: 
ganderías sustentables, etc. Cada vez con maior 
frecuencia o consumidor é sensible a unha serie 
de situacións, perante as que debemos ser moi 
coidadosos: respecto ao medio ambiente ou 
benestar animal, por exemplo.

Galicia ten capacidade suficiente para producir 
este tipo de leite porque na nosa terra temos algo 
que noutras comunidades non é tan factible: 
o pastoreo. Pero temos que pensar máis no 
consumidor, que é quen nos vai facer rendible a 
nosa explotación.

Neste sentido falo desde a miña propia 
experiencia. Eu son socio nunha explotación de 
produción de leite e sei que coa nosa mentalidade 
actual só pensamos en volume, volume e máis 
volume, e iso non é doado mudalo. Pero é factible.

Descartada a primeira opción en moitos casos, 
pasamos á segunda: produtos industriais como 
queixos, iogures, manteiga ou leite en po. Para 
iso temos que producir máis graxa e proteína se 
queremos ser competitivos. Non nos podemos 
basear no modelo actual no que prima a 
cantidade. É unha opción non moi difícil, pero 
temos que empezar a poñela nós en práctica, 
non esperar a que o faga o veciño. 

E quédanos a terceira opción, producir para as 
marcas de distribución: cantidade e cantidade. 
Trátase da saída máis adaptada ao sistema 
que temos actualmente, pero ¿e o prezo? ¡Xa 
o vemos nos lineais das grandes superficies 
e nos folletos promocionais! Seguro que as 
tres opcións son necesarias. Non podemos 
descartar ningunha, pero ¡que sexa o veciño 
quen produza a menos rendible!

Maximino Viaño Illodo, Director Agropecuario.
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Ecos de cooperativismo: VII 
Congreso de Cooperativas 
Agroalimentarias de España

marco da Organización Común de Mercado (OCM) 
coma nos Programas de Desenvolvemento Rural 
(PDRs). Cómpre, segundo puxo de manifesto, 
fomentar as organizacións de produtores, en 
cuxa creación “as cooperativas son estruturas 
clave e deben xogar un papel primordial”. 

Tamén fixo fincapé na necesidade de actuar a 
nivel europeo para evitar as prácticas comerciais 
desleais no funcionamento da cadea alimentaria. 
Neste sentido, puxo a Lei española de Medidas da 
Mellora do Funcionamento da Cadea Alimentaria 
como exemplo de actuación para outros estados 
membros.

Desenvolver a lei
A respecto deste punto, catro meses despois 
as cooperativas seguimos reclamando que se 
actúe regulando o funcionamento dunha lei 
que ten inmensas posibilidades e que perfila 
uns programas de desenvolvemento rural 
dotados de moitos recursos. Sen dúbida, as 
cooperativas saberán, coma ningún outro axente, 
empregar estes recursos porque están integradas 
plenamente no sector. 

Os días 26 e 27 de febreiro celebrouse en Valencia 
o VII Congreso de Cooperativas Agroalimentarias 
de España, todo un acontecemento que 
reuniu a unhas 1.000 persoas vinculadas ao 
cooperativismo agroalimentario do noso país e no 
que estiveron representadas aproximadamente 
3.800 cooperativas, responsables de máis da 
metade da produción agrogandeira de España.

Esta importante cita para o eido das cooperativas 
contou coa presenza na inauguración da ministra 
de Agricultura, Isabel García Tejerina e, na 
clausura, do Rei Don Felipe VI. 

Comisario de Agricultura da UE
Xunto a isto, a presenza neste foro do comisario 
de Agricultura da UE creara certas expectativas e, 
certamente, a súa intervención non defraudou. 
Sinalou aqueles aspectos clave nos que as 
cooperativas teñen grandes posibilidades de 
futuro e que “son fundamentais para mellorar 
a posición dos agricultores dentro da cadea 
alimentaria”. 

O comisario Phil Hogan destacou, ademais, que 
é necesario potenciar o cooperativismo en todos 
os subsectores agroalimentarios, co obxectivo de 
aumentar a súa competitividade, e aproveitar os 
instrumentos que establece a nova PAC tanto no 
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O comisario de Agricultura da 
UE participou no Congreso de 
Cooperativas Agroalimentarias 
de España e a súa intervención 
non defraudou aos presentes



obradoiro específico apuntáronse estratexias 
para sortear a crise económica, onde o prezo é 
un factor fundamental nas decisións de compra. 

Internacionalización
Actualmente, o 27% da facturación das 
cooperativas do sector procede das exportacións, 
que se están a converter, segundo se expuxo na 
mesa redonda dedicada á internacionalización, 
nunha necesidade ante a caída do mercado de 
consumo nacional. 

Aínda que o 90% dos produtos de España parte 
cara á UE, os relatores apuntaron á necesidade 
de construír unha estrutura que non se limite 
ao produto e que inclúa estratexias comerciais, 
dimensión empresarial e capacidade financeira 
para asegurar a continuidade a longo prazo de 
redes comerciais fortes.

O papel da muller nas cooperativas
De xeito transversal, no Congreso defendeuse a 
necesidade de abrir as cooperativas e o sector 
agroalimentario a todas as fontes posibles 
de talento, fomentando o emprendemento, a 
formación e a integración da muller e dos mozos 
no mundo cooperativo. 

José Montes, como presidente de Feiraco, 
participou no taller sobre emprendemento 
e liderado da muller en cooperativas, onde 
presentou o plan de dinamización da entidade 
para a creación de negocio e prestación de servizos 
no sector, liderados pola muller cooperativista.

De pouco nos vai servir ser os mellores teorizando 
se non somos capaces de aterrar na realidade de 
cada día ou facer que as leis se cumpran.

Stand visitado polas autoridades
Feiraco participou no Congreso con dous 
representantes e ademais cun stand (posto) que 
foi visitado polas autoridades, entre as que se 
atopaban o Rei Felipe VI, a ministra de Agricultura 
e o presidente da Comunidade Valenciana. O 
monarca amosou interese por coñecer os nosos 
produtos, que posteriormente lle foron enviados 
ao Palacio da Zarzuela e que agradeceu, a través 
dunha carta remitida pola Casa da Súa Maxestade-
El Rei.

Xunto a isto, Felipe VI aludiu, na súa intervención 
no congreso, á aposta por “un modelo cooperativo 
empresarial profesionalizado, xerador de valor 
e coa dimensión suficiente para producir e 
comercializar a nivel global”. 

Razóns de futuro
Baixo o lema “Razóns de futuro”, o congreso 
estivo estruturado en catro áreas: a alimentación, 
o gran reto da humanidade; a innovación; a 
internacionalización e as cooperativas en 2025. 
Arredor destes eixos temáticos debateron os 
expertos congregados no foro, que achegaron 
luz sobre como deben encarar as cooperativas 
a súa actividade para ser quen de manterse nun 
mercado global e competitivo.

A innovación como factor de competitividade foi 
un aspecto recorrente durante o Congreso. Nun 
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Feiraco participou no Congreso 
con dous representantes e cun 

stand (posto) que foi visitado 
polas autoridades



Noticias

20

Emprendemento e liderado 
da muller nas cooperativas
O presidente da Cooperativa, José S. Montes, 
pronunciou un relatorio dentro dun dos 
obradoiros celebrados no marco do VII Congreso 
Nacional de Cooperativas, de Valencia, no que 
puxo en valor a relevancia que Feiraco lle outorga 
as políticas de igualdade.

Montes destacou que “posto que o número de 
mulleres titulares de explotacións gandeiras 
supera en seis puntos porcentuais ao dos homes, 
temos moi claro que debemos aproveitar os seus 
valores e o seu talento”.

O presidente da Cooperativa fixo un repaso 
polas diferentes iniciativas promovidas pola 
entidade a prol da igualdade. “No ano 2009 
elaboramos e implantamos o Plan de Igualdade 
de Oportunidades para o noso cadro de persoal”, 
destacou.

Como resultado deste plan, a dinámica 
actual da Cooperativa vai na dirección dunha 
maior igualdade. Así, no período 2012-2015 
contratáronse 12 mulleres e 10 homes. E dentro 
dos órganos de goberno, xestión e representación 
acadouse unha presenza feminina do 33,3%.

Rede Pacto Mundial España
Tamén en 2009, tal e como lembrou Montes, 
Feiraco foi “a primeira empresa alimentaria 
de Galicia en adherirse á Rede Española do 
Pacto Mundial de Nacións Unidas (Rede Pacto 
Mundial España)”, unha iniciativa que promove 
dez principios fundamentais relacionados co 
cumprimento dos dereitos humanos. “Ao ano 
seguinte acadamos o Certificado de Conciliación 
e Igualdade EFR 1000 (Empresa Familiar 
Responsable)”, engadiu.

Tamén foi en 2010 cando se lle outorgou a Feiraco 
o distintivo “Igualdade na Empresa” do Ministerio 
de Sanidade, Política Social e Igualdade.

Xunto a isto, en 2011, a entidade recibiu o 
Primeiro Premio de Cooperativas Socialmente 
Responsables, da Confederación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, por “calidade, 
innovación e responsabilidade social”, tal e como 
puxo en valor José Montes.

Máis mulleres nos órganos de xestión
Paralelamente, en 2012, acadouse en Feiraco 
o incremento e a participación dun maior 
número de mulleres nos órganos de xestión 
da Cooperativa. Todo isto confluíu, segundo 
sinalou o presidente da Cooperativa, na creación 
dun Grupo de Mulleres Socias (en torno a 45), 
“liderado pola nosa vicepresidenta”, explicou. 

“E neste ano 2015 aspiramos a seguir abordando 
o reto do emprendemento feminino e o fomento 
do liderado das mulleres nos órganos de decisión”, 
rematou o presidente de Feiraco.

Traballadores de Feiraco 
(a 23 de febreiro de 2015)

59
Mulleres

175
Homes

Explotacións Explot/%
Leite/
litros

Leite/%

Homes 145 30 2.080.358 20

Mulleres 236 49 2.619.827 26

Mixto 83 17 3.346.162 33

SAT 21 4 2.121.294 21

Titulares de explotacións 
lácteas en Feiraco
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DE SEGUROS

¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros



48ª Asemblea Xeral 
de Feiraco

Feiraco reuniu a 1.500 socios no seu encontro 
anual celebrado recentemente na súa sede 
de Ponte Maceira. No marco desta cita, 
desenvolveuse a 48ª Asemblea Xeral da 
Cooperativa na que se aprobou a memoria de 
xestión, o balance e as contas anuais de 2014. 
Feiraco celebrou o cumprimento do seu plan 
de viabilidade coa amortización completa do 
préstamo sindicado de 26,2 millóns de euros 
que fora concedido en 2005.

Tal e como se puxo de manifesto na xuntanza 
anual, a Cooperativa procesou en 2014 un total 
de 126 millóns de litros de leite, un 6% máis que 
no exercicio anterior, e medrou o 20% no ámbito 
da fabricación e comercialización de pensos, 

chegando aos 68 millóns de quilos e facturando 
un total de 118 millóns de euros, cun beneficio de 
0,5 millóns despois de pagar impostos. 

Estas cifras representarían o mellor resultado 
na historia de Feiraco de non ser pola alta 
penalización da planta de coxeración da 

A Cooperativa reuniu a 1.500 
socios e familiares no seu 

encontro anual
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entidade, que debe afrontar os cuantiosos 
impostos ao gas industrial que implantou o 
Goberno o pasado ano. 

Optimismo cara ao futuro
No decurso da asemblea, o presidente de Feiraco, 
José Montes, lembrou que a organización 
“afronta os vindeiros exercicios con optimismo 
nun mercado sen cotas, co plan de viabilidade 
cumprido e en pleno desenvolvemento do Plan 
Estratéxico 2015-2020 con dous obxectivos 
clave: duplicar a facturación e a integración 
activa dos socios”.

Xunto a isto, asegurou que en Feiraco “temos 
un recoñecemento público a nivel cooperativo, 
autonómico e nacional difícil de cuantificar, 
que representa unha importante fortaleza que 
debemos capitalizar”. Ao tempo, destacou que 
“Feiraco é un proxecto con futuro, que nos sitúa 
en posición de liderado”.

Compromiso co I+D+i 
No marco da asemblea, tamén se puxo o acento 
na aposta da Cooperativa polo I+D+i. O obxectivo 
de Feiraco, neste sentido, céntrase na procura 
da mellora permanente en base á calidade e á 
eficiencia e persegue as máximas garantías en 
todas as fases e procesos da cadea de valor.

No último ano, Feiraco mantivo a súa aposta 
pola innovación, cun investimento de máis 
de 1,4 millóns de euros no período 2013-2014. 
Cooperou, ademais, con diferentes grupos de 
investigación de Galicia, España e Europa e 
participou en sete proxectos de I+D+i durante o 
pasado 2014. 

Programas como Tecopaga, para o diagnóstico e 
sanitario dos animais; NewGalimentos, destinado 
ao desenvolvemento de novos alimentos con 
calidade diferenciada ou Susmilk, que busca 
reducir consumo de enerxía e auga e aproveitar 
os recursos enerxéticos renovables, son algúns 
dos proxectos nos que participou a Cooperativa 
en 2014. Paralelamente, tamén tomou parte 
en Q-Safe, como ferramenta cuantitativa para 
acadar alimentos e enerxía sustentables na cadea 
alimentaria ou Clean-Label, para o estudo de 
alternativas para eliminación de aditivos.

Agradecementos
Finalmente, o presidente de Feiraco tivo na 
súa intervención na asemblea palabras de 
agradecemento ao “Consello Reitor e, con el, 
aos consellos de administración de sociedades” 
pola “súa dedicación e profesionalidade”. Tamén 
agradeceu ao grupo de Dirección o feito de 
que sexa un “equipo”. “A súa dedicación ten 
moito que ver coa estabilidade e co progreso da 
Cooperativa”, apostilou Montes.

Xunto a isto, tamén agradeceu aos presentes na 
asemblea que “representaban aos máis de 2.000 
socios comprometidos coa Cooperativa, entre 
produtores e traballadores” a súa participación e 
o ánimo que transmitían coa súa presenza.

José Montes sostivo na 
asemblea que “Feiraco afronta 
os vindeiros exercicios con 
optimismo, nun mercado sen 
cotas e co plan de viabilidade 
cumprido”
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Celebración da Xunta Xeral 
de Feiraco Lácteos S.L.

A sede de Ponte Maceira da Cooperativa acolleu, 
o pasado martes 23 de xuño, esta importante cita, 
a Xunta Xeral de Feiraco Lácteos S.L., que, como 
vén sendo habitual, foi convocada mediante o 
envío dunha carta por correo certificado a cada 
un dos socios. 

A Xunta Xeral estivo presidida por José S. 
Montes Pérez, en representación de Feiraco 
Soc. Coop Galega, e tamén estiveron presentes 
o conselleiro delegado, José Luis Antuña, e os 
demais conselleiros da sociedade de lácteos. 

Logo de que se agradecera aos presentes a súa 
asistencia, realizouse a presentación das contas 
anuais e detallouse o informe de xestión e a 
aplicación de resultados do exercicio 2014. Así, 
na xuntanza aprobouse o balance, a conta de 
perdas e ganancias, o estado de cambios no 
patrimonio neto, o estado de fluxos de efectivo, 
así como a memoria, con todos os datos 
correspondentes ao exercicio que rematou o 31 
de decembro de 2014. 

Preparando os 50 anos
Durante o acto, o presidente de Feiraco, 
José Montes, anunciou a celebración do 50 
Aniversario da fundación da Cooperativa que se 
vai facer dentro de tres anos, pero no que hai 
que ir traballando con tempo. 

Deste xeito, cómpre ir considerando realizar 
algunha iniciativa con peso e transcendencia 
social, como pode ser un Museo do leite, unha 
idea pioneira para dignificar ao noso sector, 
para amosar o que achegou e o que achega á 
sociedade, á cultura e á economía galegas.
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Na xuntanza realizouse a 
presentación das contas anuais 
da sociedade e detallouse 
o informe de xestión e a 
aplicación de resultados do 
exercicio 2014
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Devolución do “céntimo 
sanitario” por consumo de 
carburante
Feiraco realizou para os seus socios consumidores 
a reclamación, perante Facenda, do “céntimo 
sanitario” por consumo de carburante no período 
comprendido entre o segundo trimestre de 2006 
e o primeiro trimestre de 2010. Estes días, estase 
a facer a devolución do imposto aos socios 
afectados.

Na liquidación individual de cada un detállase 
a cota soportada máis os intereses de demora 
producidos. Descóntanse os gastos da asesoría 
xurídica que levou a cabo a xestión da reclamación.

No marco desta xestión, enviáronse 1.772 cartas 
de pagamento a todos aqueles aos que lle 
correspondía percibir un importe superior a 50 
euros. Os que se sitúan por debaixo deste importe, 
teñen a súa disposición a contía na oficina de 
caixa, nas nosas instalacións de Ponte Maceira.

Sentencia en contra 
do “céntimo sanitario”
Estas devolucións realízanse despois dunha 
sentencia que o Tribunal de Xustiza da UE emitiu 
o 27 de febreiro de 2014, en relación ao imposto 
sobre vendas polo miúdo de determinados 
hidrocarburos, o chamado “céntimo sanitario”. 
A sentencia realizouse ao abeiro dun litixio 
entre unha empresa española e a Generalitat de 
Cataluña.

O comunicado de prensa número 22/14 do 
Tribunal de Xustiza da UE indicaba nos seus 
dous primeiros parágrafos con indubidable 
claridade: “O imposto sobre vendas polo miúdo 
de determinados hidrocarburos é contrario ao 
Dereito da Unión. Non procede limitar no tempo 
os efectos desta sentencia, xa que o Goberno 
español e a Generalitat de Cataluña non obraron 
de boa fe ao manter este imposto en vigor durante 
máis de dez anos”.

O Tribunal xa se pronunciara no ano 2000 
en termos semellantes sobre un imposto de 
características análogas. Ademais, en 2001, a 
Comisión Europea xa informara ás autoridades 
españolas de que a introdución do dito imposto 
podería ser contraria ao Dereito da UE e en 2003 
iniciouse un expediente contra España por posible 
incumprimento da normativa comunitaria.

Estes días estase a facer a 
devolución do imposto aos 
socios afectados



Amancio Liñares leva un 
anaco de Feiraco a Cuba
Foi unha viaxe, “intensa, emotiva e positiva”, 
recoñeceu o historiador, que viaxou o pasado 
mes de abril ata a illa caribeña para participar 
no festival ‘La huella de España’, dedicado este 
ano a Galicia, pronunciando unha conferencia 
sobre o Camiño de Santiago no Museo Nacional 
de Belas Artes. 

Na capital do país visitou a Unión Barcalesa da 
Habana, que tanto fai por preservar o legado 
cultural e o amor pola nosa terra e que, ademais, 
é a única entidade de emigrantes barcaleses no 
mundo. E alí fixo entrega dunha serie de agasallos 
da Cooperativa Feiraco, ademais do libro “Jesús 
García Calvo. Feiraco, un modelo cooperativo 
para o desenvolvemento rural galego”, edición de 
José S. Montes Pérez, actual presidente da nosa 
cooperativa, que tamén enviou unha carta. 

O presidente da Unión Barcalesa, Manuel 
Rodríguez Barreiro, con raíces na Baña e en Santa 
Comba, e a secretaria, Conchita Suárez Morilla, 
foron os encargados de recollelos no Centro 
Galego da Habana. Rodríguez Barreiro tivo 
palabras para agradecer o apoio de Feiraco “a esta 
sociedade galega na diáspora ao longo de tantos 
anos de relación”.

Cos estudantes
Liñares tamén visitou ao director do Instituto 
Preuniversitario Rosalía Abreu, o profesor Raidel 
Mirabal; que fai un estupendo traballo neste 
centro educativo da Habana co que mantemos 
relación dende o IES Xulián Magariño a través 
dun protocolo de intercambio. Alí entregóuselle 
material divulgativo do instituto barcalés e unha 
carta do director, Adelino Pose, xunto cun lote de 
cartas do alumnado de segundo de bacharelato 
para intercambio de correspondencia cos 
estudantes deste centro escolar habaneiro. 

Proximamente, ambos institutos asinarán 
un protocolo de colaboración, xa preparado. 
Ademais da visita, entregóuselle como recordo 
unha boa colección de camisetas de Feiraco. Son 
pequenos detalles de afecto, pero que constrúen 
as relacións cunha mensaxe humanista.
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Feiraco participa nun 
encontro entre escolas infantís
O concello de A Baña organizou o pasado 
xoves 7 de maio un encontro na súa vila entre 
as escolas Infantís de Lañas, o CPI San Vicente, 
a Escola Infantil de Aro e o CEIP O Coto 
(Negreira). Participaron 130 rapaces e rapazas 
con idades comprendidas entre os 3 e os 6 anos, 
acompañados dos seus mestres e mestras. 

Entre as diversas actividades realizaron unha 
visita á Panadería O Barro, onde os cativos 
pasaron un bo anaco amasando pan e merendado 
cos batidos doados por Feiraco para repoñer 
forzas antes de ir a visitar o muíño de Fiopáns, 
un dos recunchos máis bonitos do concello. A 
concelleira de Cultura da Baña agradeceu a nosa 
doazón cunha simpática fotografía de recordo.

Noticias
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Mércase autocargador rotativo
Chama ao teléfono: 981 718 396 

Véndense vacas de leite
Chama ao teléfono: 628 864 173

CAIXÓN DE XASTRE



O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia acordou 
nomear Empresa do Ano 2015 a Feiraco S. C. 
G., polo seu impulso á gandería, explotación e 
transformación láctea dunha importante área de 
Galicia, implicando a moitos gandeiros galegos, 
apostando pola sustentabilidade e favorecendo 
a profesión ao admitir alumnos de Bioloxía en 
prácticas e contar con biólogos no cadro de 
personal. 

Este recoñecemento fíxose público no acto do 
Día do Biólogo, que se celebrou o pasado venres 
día 15 de maio ás 19:00 horas no Pazo de Adrán 
(San Xoán de Calo-Teo-A Coruña).

Feiraco, Empresa do 
Ano 2015
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Únicla conquista o 
mercado nacional
Únicla é recoñecida por chefs e sumilleres de prestixio internacional 
como “leite dun sabor superior” e conta co premio internacional Taste 
Award 2015.



Tras varios anos de investigación e 
desenvolvemento, FEIRACO acada os volumes 
suficientes de produción de leite ÚNICLA, que lle 
permiten abastecer toda a rede de distribución 
nacional. 

Cinco referencias compoñen a nova gama Únicla 
cun desafío ao SABOR, diferenciador, propio do 
leite de antes e dunha calidade organoléptica 
superior. Ademais, contén de forma natural, 
OMEGA 3 e CLA e unha relación equilibrada 
Omega 3/6. 

Únicla é un leite altamente saudable que contén 
perfís graxos equilibrados e unha gran potencia 
de antioxidantes naturais. (Únicla é recoñecida 
por chefs e sumilleres de prestixio internacional 
como “leite dun sabor superior” e conta co 
premio internacional Taste Award 2015). 

Un produto Premium, único na súa categoría, 
de alto valor engadido, que busca posicionarse 
á cabeza dos leites clásicos polo seu sabor 
diferenciador.  

A excelencia desde os pastos
Merecedora do Primeiro Premio Europeo á 
Innovación Cooperativa, en 2009, o seu carácter 
diferenciador débese a que o leite Únicla é 
o resultado de esmerar o coidado das nosas 
vacas, conseguindo os beneficios dos pastos 
de primavera e outono durante todo o ano e 
completando a dieta animal cun suplemento en 
base a sementes de liño. 

Esta alimentación supón unha notable mellora no 
benestar animal, o que se traduce nun produto 
100% natural, co sabor do leite de antes.

Únicla, leite Premium 
único na súa categoría
Únicla é un leite único e diferenciado polo seu 
SABOR, que nos ofrece nas súas tres variedades 
Enteiro, Semidesnatado e Desnatado o exquisito 
sabor do leite de toda a vida e que se posiciona 
no mercado nacional como referente na súa 
categoría. Ademais, desenvolve a especialidade 
‘sen lactosa’ coas súas dúas referencias, 
Semidesnatado e Desnatado, ampliando a 5 o 
abano referente de Únicla. 

Un leite de sabor superior
Únicla é un leite de sabor 
superior, tal e como o constata 
o Test de Consumidor realizado 
pola Universidade de Santiago 
de Compostela sobre un Panel 
de Consumidores relevante e 
que enfrontaba a Únicla con 
dúas marcas líderes do mercado 
nacional.

Ademais, vén de ser galardoado co premio 
international Taste Award, recoñecemento 
anual que avala que é un leite de sabor superior 
entre todos os da súa categoría. Está convocado 
polo International Taste & Quality Institute 
e considerado como a “Guía Michelín” dos 
produtos alimenticios. O xurado, reunido en 
Bruxelas, estivo composto por chefs e sumilleres 
de prestixio internacional e concedeu a máxima 
puntuación a Únicla.

Rosario Carballo, Brand Manager Feiraco.

Esta marca de Feiraco busca 
posicionarse á cabeza dos leites 
clásicos

Únicla posúe un sabor 
altamente superior ao resto 

de leites da súa categoría; 
ademais, contén perfís graxos 
equilibrados e é fonte natural 

de antioxidantes (selenio)
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Feiraco participa na XIV Jornada 
Nacional Pymes Carrefour
O pasado 23 de abril celebrouse en Madrid a 
XIV Xornada Nacional de Pemes Carrefour, na 
que participou Feiraco como representante da 
rexión noroeste por ter o “Premio á mellor e máis 
innovadora empresa alimentaria”, nun acto que 
presidiu a ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina; se ben este recoñecemento fora xa 
feito público o pasado mes de novembro, cando 
a multinacional francesa nos convocara en 
Santiago xunto a un cento de amigos e á prensa. 
Alí, acompañados polo presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, recibimos o galardón como 
mellor peme agroalimentaria galega, un premio 
que tivemos a satisfacción de compartir coa 
empresa de embutidos lucense Torre de Núñez.

Na convocatoria anual celebrada a finais de abril, 
recibiron, canda nós, este premio a Sociedade 
Cooperativa Andaluza Virxe da Capela, Embutidos 
Mariñeiros (Embumar), Tirma, A Isleña, Café 
Dromedario, Leite o Bo Pastor, Adegas Frontaura, 
Biofactoría Naturae et Salus, Torrons Vicens, 
Embutidos Farcedo, Vianóleo, Embutidos Alto 
Aller, Nueva Rula de Avilés, Adegas Luzón e 
Panarro Foods.

A importancia do noso sector
Carrefour realizou en 2014 compras a máis de 
9.400 destas firmas agroalimentarias, das cales 
4.000 son pemes e 1.800 rexionais e locais, por 
valor de 7.500 millóns de euros. O presidente de 
Carrefour España apunta a que a súa compañía 

segue “apoiando as marcas” e en especial as 
das pemes españolas. “Seguiremos apostando 
polos produtos das pemes e as marcas das 
nosas empresas porque son activos do noso 
país”. “A industria agroalimentaria realizou un 
extraordinario esforzo durante a crise e as pemes 
teñen en Carrefour un aliado, porque só remando 
xuntos pódese chegar a bo porto”, engadiu Rafael 
Arias-Salgado.

Pola súa parte, a ministra de Agricultura, 
Alimentación e Medio, Isabel García Tejerina, 
resaltou durante o acto o apoio que brinda 
Carrefour aos produtores locais e rexionais. 
“As pemes son fundamentais e reforzan a 
competitividade dos nosos produtos, que se 
caracterizan pola súa excelencia. Ademais, son 
as encargadas de marcar o camiño de futuro, 
porque reflicten a tradición, pero con dinamismo 
e apostando pola innovación”.

Noticias
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Isabel García Tejerina dixo que 
as pemes agroalimentarias 

“son as encargadas de marcar 
o camiño de futuro porque 

reflicten a tradición, pero con 
dinamismo”
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optimista de alento” que Don Felipe trasladou 
aos presentes durante a clausura do foro.

Xunto a isto, José S. Montes engade que tivo 
a ocasión de amosarlle ao Rei “unha pequena 
mostra dos produtos de Feiraco, algúns 
con características e matices moi especiais, 
consecuencia do noso reto en innovación” en 
colaboración “coa Universidade de Santiago de 
Compostela”.

Envío dunha mostra de produtos
“En deferencia ao seu interese persoal, ofrecinlle 
os nosos produtos para que os coñecese, 
especialmente aqueles que vostede admirou 
polas súas calidades e que os fan diferentes 
dentro do mercado nacional”, sinala no texto o 
presidente da Cooperativa.

Por este motivo, desde Feiraco acompáñase a 
carta cunha mostra de produtos da Cooperativa, 
que inclúe os leites da gama UNICLA que “teñen 
matices de excelencia diferenciados en sabor, 
textura e valores de saúde”.

Finalmente, Montes convida ao monarca a 
visitar Galicia e trasládalle un agarimoso saúdo 
no seu nome propio e no de todo o Consello 
Reitor de Feiraco.

Carta de agradecemento 
do Rei Felipe VI
O presidente da Cooperativa, José S. Montes, 
remitiu recentemente unha carta á Casa Real 
para agradecer ao Rei Felipe VI a deferencia que 
tivo con Feiraco no decurso do VII Congreso 
Nacional de Cooperativas, que o monarca 
clausurou en Valencia. En resposta, desde a 
Casa Real enviouse a seguinte misiva:

No texto da carta, o presidente de Feiraco 
sinala que tivo “a honra de formar parte da 
comitiva” que acompañou ao Rei no percorrido 
que este efectuou “polos stands de produtos 
cooperativos”. Ao tempo, eloxia “a mensaxe 

Noticias
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O presidente de Feiraco remitiu 
unha misiva á Casa Real 

para agradecer ao monarca 
a deferencia que tivo coa 

organización no VII Congreso 
Nacional de Cooperativas
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Destaca como novidades do Plan 2015, a revisión a 
alza dos valores unitarios de tódolos animais, e os 
valores unitarios nos centros de recría de xovencas 
iguálanse aos valores das explotacións de aptitude 
láctea ou cárnica segundo a aptitude dos animais 
que neles están. Tamén a posibilidade de renovar 
a garantía de brote de mamite sen requisitos 
previos, ademais de que adiántase 15 días o inicio 
da cobertura de pastos estivais e invernais. 

Para facilitar a contratación deste seguro, o 
Ministerio, a través de ENESA (Entidade Estatal 
de Seguros Agrarios) concede aos asegurados 
subvencións de ata o 50% do custo da póliza. 
Esta subvención obtense mediante a suma das 
distintas porcentaxes e dependen, entre outros 
aspectos, das características do asegurado, sendo 
os seguintes:

Melloras do seguro para 
o gando vacún
Desde o 15 de xaneiro e durante todo o 2015, 
atópase aberto o período de contratación 
do “Seguro de explotación de gando vacún 
reprodutor e de recría” do plan 2015, tanto 
para explotacións de gando de aptitude cárnica 
como de aptitude láctea, produción de bois e 
centros de recría de xovencas. Son asegurables 
todas as explotacións que teñan asignado un 
código de explotación REGA, que identifiquen 
individualmente as súas reses e que as rexistren 
no Libro de Rexistro axeitadamente.

Tres opcións a escoller
É importante lembrar que existen tres opcións 
de aseguramento: A, para todos os animais e 
sistemas de manexo; B, para todos, excepto para 
bois e recría de xovencas; e C, unicamente para 
animais de aptitude láctea. 

Independentemente da opción elixida que 
inclúe os riscos asegurables da garantía básica 
(accidentes, ataques de animais, morte masiva 
por un mesmo evento e a perda de produción 
consecuente a calquera evento cuberto pola 
declaración de seguro, os sinistros propios da 
produción leiteira, problemas derivados do parto 
e enfermidades como F. Aftosa e EEB), o gandeiro 
pode contratar ademais unha serie de garantías 
adicionais en función do sistema de manexo e 
tipo de animais que posúa na súa explotación, 
como son: a Síndrome Respiratoria Bovina, o 
meteorismo agudo, o carbúnculo sintomático e 
bacteridiano, varias enfermidades, saneamento 
gandeiro saneamento extra, pastos estivais e 
invernais e brote de mamite clínica. 

Diferéncianse dous tipos de animais
Os reprodutores inclúen os sementais e sementais 
con carta, as femias reprodutoras, bois maiores e 
xovencas de centros de recría; e os animais de 
recría, que inclúen os de ambos sexos que non 
son reprodutores e os bois menores e tenreiras 
de centros de recría. 

% Subvención do seguro para 

vacún reprodutor e recría

Base
Contratación 

colectiva

Características do 

asegurado

 Aptitude carne 14 5 10

Outros sistemas 
de manexo

22 5 10

% Subvención do seguro para 
vacún reprodutor e recría

Renovación 
de contrato

ADSG
Produción 
ecolóxica

% de 
subvención 

máxima

 Aptitude carne 5 5 3 42

Outros sistemas 
de manexo

5 5 3 50

As comunidades autónomas tamén poden 
subvencionar este seguro, acumulándose á 
subvención que achega o Ministerio.

Reportaxe
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financiación que mejor se adaptan a 

UCOGA: unha corretaxe especializada 
no sector agroalimentario

Feiraco foi unha das oito cooperativas que 
participou na creación de UCOGA para responder 
directamente ás necesidades das cooperativas 
agroalimentarias en materia de seguros. 
A experiencia desta cooperativa no sector 
retrotráese a 2002, cando comezou a prestar ese 
servizo aos seus socios e se iniciaron con pólizas 
de gando. Posteriormente, deron paso ao resto 
de riscos como vehículos ou explotacións.

Xa cunha ampla experiencia na materia, 
Feiraco entrou a formar parte de UCOGA. 
Esta corretaxe, con Iván Novo como director-
xerente, conta con seis traballadores no seu 
cadro de persoal, e traballa principalmente en 
tres segmentos: contratación, administración 
e sinistros.

A corretaxe naceu coa mesma filosofía das 
cooperativas, buscando a profesionalidade e 
especialización no sector agrario, sen esquecer 

a tranquilidade e seguridade de ofrecer aos 
asegurados a figura dun asesor próximo que 
saiba informar das mellores garantías. 

UCOGA ten, ademais, a capacidade de 
negociar determinados produtos con prezos 
exclusivos. Así, unha das claves do seu éxito é a 
especialización. Porén, a corretaxe tamén aposta 
pola profesionalización para seguir mellorando.

Crecemento exponencial
O número de explotacións que confían nesta 
corretaxe foi medrando exponencialmente, tanto 
en socios como en pólizas. Entre a variedade de 
produtos cos que traballa UCOGA, as pólizas 
de explotacións, exclusivas da corretaxe, son as 
máis relevantes. 

Desde UCOGA negocian unha serie de melloras 
con respecto ao resto do mercado, intentando 
cubrir riscos que, na gran maioría das compañías, 
quedarían excluídos (a contaminación accidental 
das cubas de xurros, por exemplo).

A nivel global, as cifras reforzan o optimismo en 
canto á progresión de resultados da corretaxe. 
Deste xeito, no ano 2014, xeráronse unhas primas 
por valor de 825.000 €, chegando a triplicar ás do 
ano 2012, antes da creación de UCOGA.

UCOGA ten a capacidade de 
negociar determinados produtos 
con prezos exclusivos

Con Iván Novo como director-
xerente, conta con seis 

traballadores no seu cadro de 
persoal

Socios de Feiraco, durante a asemblea deste ano
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AgroBank

NRI: 1220-2015/09681. www.laCaixa.es/agrobank 

Si va a realizar mejoras en su 
explotación, adquirir nueva 
maquinaria o comprar ganado, en 
AgroBank le ofrecemos la más amplia 
gama de productos y servicios de 
financiación que mejor se adaptan a 
su proyecto de inversión.

Pida el crédito  
que necesite

Financiación

http://www.lantero.com
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Alimentando un xeito de ser
“Mulleres de seu”

Na actualidade estamos a asistir a un 
envellecemento da poboación activa do agro 
galego, que dificulta o seu relevo xeracional. 
Xunto a isto, o tradicional minifundismo do noso 
eido agrario repercute negativamente na súa 
viabilidade.

En Feiraco cremos que a incorporación e o 
maior protagonismo das mulleres dentro das 
explotacións gandeiras pode axudar a perfilar 
a solución a estes problemas. Un ámbito, o 
do fomento da igualdade, que tamén está a 
valorar o Ministerio de Agricultura ao impulsar 
subvencións para certas actividades co 
obxectivo de potenciar o papel da muller no 
desenvolvemento económico rural.

Moito por percorrer
A respecto deste asunto, a ministra Isabel García 
Tejerina comentou en diferentes foros que aínda 
falta moito camiño por percorrer para acadar a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres no 
eido rural. 

Detallou, tamén, que se están a tomar unha serie 
de medidas para mellorar a formación das mulleres 
e fomentar a súa capacidade de emprender 
a través, fundamentalmente, do impulso a 
proxectos asociados e de axudas a profesionais 

do medio rural (mediante convocatorias que 
recoñecen, por exemplo, a innovación achegada 
polas mulleres). 

Xunto a isto, adiantou que se van reforzar os 
incentivos para a incorporación á actividade 
agraria mediante o apoio financeiro, económico 
e fiscal no marco da política da PAC.

Plan específico
Anunciou tamén un plan específico para as 
mulleres que habitan no ámbito rural co obxecto 
de facilitar a igualdade de oportunidades e o 
desenvolvemento de iniciativas por parte delas. 
No marco deste plan, fomentarase a igualdade 
salarial, promoverase a súa participación nos 
ámbitos de decisión e favorecerase a conciliación 
da vida laboral e familiar.

Os tempos cambian e nós temos que apostar por 
avanzar con eles.

A ministra de Agricultura 
salientou que aínda queda 

moito por percorrer para acadar 
a igualdade efectiva no eido 

agrario



Explotación: Mariano S.C. 
Lugar: Mamoas – Maroñas (Mazaricos)
María Traba González (Maruja)

A nosa socia Maruja é unha muller que dedicou 
ao campo toda a súa vida. Por iso, tomando 
como referente as vivencias da súa avoa ata as 
súas propias, viu pasar moitos dos cambios que 
se foron desenvolvendo no eido rural.

No seu día a día conta co apoio do seu marido 
Pepe e do seu fillo Cristian, que se encargan máis 
dos labores relacionados co uso da maquinaria. 
Nun momento determinado, debido a unha serie 
de circunstancias persoais, decidiron contratar a 
unha empregada para axudarlle na muxidura. 

Debido á súa situación familiar ten ao seu 
coidado dúas persoas maiores (a súa sogra 
Dorinda e a súa tía Ramona), aínda que ambas as 
dúas son independentes e colaboran nalgunha 
tarefa da casa. O feito de contar con esta 
persoa para axudarlle na explotación permítelle 
dispoñer de certo tempo para dedicarse ás 
tarefas diarias e deste xeito poder conciliar a 
vida laboral e a persoal. 

De feito, séntese cada día máis motivada, xa 
que desde hai dous anos o seu fillo participa 
activamente con ela e co seu marido no traballo, 
marcando así o relevo xeracional na explotación. 

Aposta constante polo crecemento
Nun primeiro momento, Maruja, como a maioría 
das nais, prefería outro futuro para o seu fillo. 
“Isto vas a telo sempre, a ver se podes atopar 
algo mellor”, dicíalle. Pero, ante a situación 
persoal pola que atravesaron e a conxuntura 
actual, parécelle unha boa saída e está contenta 
de poder deixarlle ao seu fillo unha base feita, 
resultado de anos de esforzo e dedicación tanto 
do seu marido como dela. Eles apostaron sempre 
polo crecemento, intentando mellorar dentro 
das súas posibilidades e adaptando a primeira 
corte ás necesidades que foron xurdindo. 
Tamén apostaron por mellorar a calidade na 
súa explotación, no número de cabezas e na súa 

produción e iso trouxo tamén, como resultado, 
a mellora na súa calidade de vida persoal e 
familiar. 

Como consecuencia de todo este esforzo teñen 
en mente facer unha nova instalación, buscando 
sempre o mellor rendemento e comodidade. Ela 
séntese moi orgullosa de todo o traballo que 
realizou, séntese satisfeita do que o campo lle 
achegou e aínda lle achega, e malia que a súa 
idade de xubilación está próxima, non cesan 
nela o entusiasmo, as ganas e o esforzo. Valores 
que, a pesar dos momentos baixos, intenta 
transmitirlle ao seu fillo, ao igual que o seu 
sentimento de arraigo pola terra. 

En todo momento foi e segue a ser unha socia fiel 
a Feiraco. Valora moito todas as iniciativas que 
desde a Cooperativa estamos a levar a cabo para 
favorecer a formación e a motivación da muller 
no eido rural. Considera necesario que xurdan 
grupos de apoio (tanto de substitución como 
de apoio a domicilio) así como os de formación, 
aínda que moitas veces non pode ser partícipe 
neles polas limitacións de tempo. Desde Feiraco 
agradecemos o seu saber estar e a súa presenza 
na Cooperativa. 

Maruja é un exemplo de constancia, de arraigo, 
de adaptación aos novos tempos e, sobre todo, 
unha muller traballadora e loitadora.

Testemuños de mulleres de seu
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Explotación: SAT Busto Corzón
Lugar: Busto – Corzón (Mazaricos)
Marta Muíño Guillin e Ana Capelo Alvite

Estas dúas socias pertencen á explotación SAT 
de Busto Corzón, que se consolida en 2008 
como resultado dos esforzos e inquedanzas dun 
grupo de socios e socias.

As dúas traballaron en explotacións familiares 
desde novas. Nesta andadura foron guiadas 
por técnicos da Cooperativa, entre os que se 
atopa o noso compañeiro Javier Valledor, que 
curiosamente a día de hoxe segue a dar pautas e 
consellos a esta explotación modelo. 

Son mulleres novas motivadas polo arraigo ao 
campo, a loita de superación e a innovación. 
Constitúen un exemplo referente de 
constancia, de traballo ben feito, de propósitos 
logrados, de aposta de futuro e, sobre todo, de 
calidade humana.

Nesta pequena conversa que mantivemos 
abordamos a temática da igualdade da muller 
no rural. Como persoas novas, emprendedoras e 
loitadoras que son, valoran de maneira positiva 
todas as iniciativas que se están a realizar a favor 
de mellorar o ámbito social, persoal, familiar e 
profesional das mulleres no eido rural. 

Moito por facer
Ambas consideran que houbo grandes cambios 
en materia de igualdade, sobre todo a nivel 

laboral, pero pensan que aínda queda moito 
por facer, xa que isto é un traballo en conxunto. 
Apuntan que neste ámbito non se trata de ser 
mellor ou peor, simplemente se trata de conciliar 
e respectar. 

Ana comenta como hai anos “a cabeza de familia 
era o home” e Marta apunta que “si, de feito, 
lembras cando ían sacar o carné as mulleres?”. 
A día de hoxe todo isto mudou, reflexionan, pois 
a cabeza de familia non só se mide polo sexo ao 
que se pertenza, senón polo labor que se fai e o 
que achega. 

En canto ás mulleres, “se antes incluso non 
estaba ben visto, hoxe en día cantas hai que 
conducen xa non só automóbiles senón tamén 
maquinaria pesada?”, sinalan.

Neste caso, ambas saben conducir un tractor, 
aínda que non o adoitan empregar, pola 
distribución das tarefas que teñen asignadas 
entre os membros da explotación. Malia todos 
estes pasos dados, son conscientes de que 
resulta complicado romper os estereotipos do 
papel do home e da muller. 

Suponse que coas novas xeracións, cunha 
mentalidade máis aberta como a de Marta 
ou Ana, cunha maior liberdade -pero sempre 
partindo do respecto- conseguirase que estes 
roles do home e da muller se compaxinen.

Apoio mutuo
Ao tratarse de dúas mulleres socias entre elas, 
Marta e Ana enténdense e apóianse nas súas 
dificultades para conciliar o laboral co persoal. 
Valóranse e axúdanse mutuamente. Non é 
sinxelo compaxinar o traballo da explotación 
xa que ten un horario que as limita moito e, por 
suposto, teñen que continuar coas súas tarefas 
diarias no fogar, coa familia. Un día de traballo 
normal comeza ás 6,30 da mañá coa muxidura 
ata as 10. E voltarían á explotación ás 17,30 da 
tarde, salvo os días de traballo nas fincas (sacar 
pedras ou labazas, sulfatar, ir ás espigas, etc.). 

Só os días que non teñen estes traballos, 
dispoñen de tempo para realizar as tarefas 
da casa, colaborando coas sogras na comida, 
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limpeza, atención aos fillos, etc. Por iso, aínda 
que son e se consideran valoradas, non cabe 
dúbida de que todo o valor que se lles da é 
ben merecido. Pois neste caso, a constancia, o 
esforzo, a organización e o respecto son os seus 
piares fundamentais. 

Consideran moi importante as iniciativas que 
se levan a cabo dende a Cooperativa Feiraco 
en asuntos relacionados co emprendemento da 
muller no rural. Valoran o feito de que se formen 
equipos de substitución, de apoio a domicilio para 
persoas con cargas familiares ou dependentes e, 
sobre todo, a formación das socias, pola que se 
senten especialmente motivadas.

Aínda que estamos falando de xente moi nova 
para a que o relevo xeracional aínda queda 
lonxe, matizan que lles gustaría que os seus fillos 
e fillas puidesen dispoñer dunha independencia 
maior da que elas teñen, contando con equipos 
de apoio para ter un mellor benestar. 

Ana e Marta son dúas socias emprendedoras 
cunha base de respecto mutuo e cómplices 
no seu traballo. Séntense afortunadas malia os 
momentos difíciles que, ás veces, como a todos, 
lles pode tocar vivir. 

Persoalmente encantaríame contar con persoas 
coma elas en postos do Consello Reitor, porque 
son moi válidas profesionalmente, séntense 
e móvense polas mesmas inquedanzas que 

compartimos todas as socias de Feiraco e, 
ademais, posúen cada unha delas unha gran 
calidade humana, difícil de atopar nos tempos 
que corren.

Agradecemento 
polas pequenas conversas
Síntome moi agradecida de poder compartir 
estas pequenas conversas con cada unha de 
vós. Tanto con Maruja, como con Ana e Marta. 
Sodes mulleres que vivides e sentides o campo. 
Sodes loitadoras, traballadoras, constantes e 
tedes inquedanza pola vosa formación. Desde 
a Cooperativa queremos transmitirvos o orgullo 
que sentimos de poder contar con vós como 
socias, como amigas e como piar fundamental. 
É por vós que queremos acadar o cumprimento 
de todas estas iniciativas que, paso a paso, 
estamos desenvolvendo. Grazas.

Carmen Rodríguez Rodríguez, Vicepresidenta 
de Feiraco.
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Ingredientes
• 300 g de cabaciña
• 250 g de touciño entrefebrado
• ½ litro de nata líquida Feiraco
• 3 vasos de arroz
• Aceite de oliva virxe 
• Sal
• Pementa negra

Receita

Tras botar a nata Feiraco, cando 
comece a ferver, baixamos o fogo 
ao mínimo para que se mesturen 
todos os sabores

Arroz con 
cabaciña e nata

Preparación:
O primeiro que temos que facer é cociñar o 
arroz. Mentres se está facendo collemos unha 
tixola cun chorro de aceite de oliva a quentar, 
engadimos a cabaciña e deixámola un par 
de minutos. A continuación, na propia tixola, 
botamos o touciño. Deixámolo a fogo medio. 
Unha vez no seu punto incorporamos a nata 
Feiraco, e cando comece a ferver baixamos o 
fogo ao mínimo para que se mesturen todos os 
sabores. Nun par de minutos subimos o fogo 
e incorporamos o arroz, que xa está cocido. 
Mesturamos todo de novo e, se vemos que 
queda moi espeso, engadimos un chorro de leite 
Feiraco ata acadar a textura que desexamos. 
Finalmente, salpementamos ao gusto. 
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