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dicía en portada: “Promesa de Feijóo al lácteo: Haré 

lo legalmente posible” e subtitulaba: “El sector le 

pide que presione en Madrid y quiere garantías de 

que si hay un acuerdo en la cumbre de hoy, no sea 

en falso”. Ese mesmo día outro titular en La Voz de 

Galicia dicía: “El sector lácteo llega con las posturas 

más alejadas que nunca al día clave”.

exemplo destes avances é a constitución dun 

Comité Consultivo entre a INLAC e a distribución 

para desenvolver e asegurar o cumprimento dos 

principais puntos derivados do Acordo para a 

Sustentabilidade e Estabilidade do Sector Lácteo, 

que se acadou o pasado día 9 de outubro.

Tamén se constituíu dentro de INLAC un grupo 

de traballo sobre o contrato tipo; e quedou 

definida a cadea de valor do leite UHT. Xunto a 

isto, desde o Ministerio preparouse xa o borrador 

do Real Decreto.

O goberno comprométese a actuar de árbitro 

e garante, ata onde lle permita a lei. Para cada 

unha das partes fíxase un mandato expreso para 

o cumprimento do acordo. Cremos que, se se fai 

así, haberá unha maior estabilidade no sector. 

Polo tanto, vai ser un gran condicionante que o 

sector produtor cumpra, para ter a forza que lle 

corresponde dentro da cadea.

Sensibilización da 
sociedade e unión do sector
Teremos tempo de seguir facendo unha análise do 

documento cando se vaian perfilando as diferentes 

actuacións. Cremos que as manifestacións 

cooperaron á sensibilización da sociedade e á 

toma de conciencia do que aínda o sector produtor 

non realizou, pero pouco tiveron que ver cun 

documento que debe marcar unha nova etapa de 

maior estabilidade.

Se lembramos aqueles titulares de prensa podemos 

dicir que, desde Madrid, o Ministerio presentou un 

documento que pode favorecer a estabilidade do 

sector e chegar a conseguir un prezo sustentable 

para o leite. Pero falta que o sector se una, como 

dispón o propio documento, por iso nos parece 

fundamental e urxente unha maior integración e 

unión dentro do subsector produtor. 

Estamos no lexítimo dereito de esixir e urxir que 

cumpran as outras partes, pero non debemos 

pospoñer por máis tempo o que se nos esixe a nós. 

A ver se agora é verdade! Se non se fai, seguirán os 

mesmos problemas.

Un camiño aberto

Pasados xa uns días para serenarnos, deberiamos sacar 

algunhas conclusións do que aconteceu e segue a 

acontecer dentro do sector lácteo –lamentablemente 

aínda non temos solucións definitivas, nin será fácil 

telas–, a partir dunha análise sosegada do posible e 

do imposible. Do posible para poñernos xa en camiño 

e do imposible para non perdermos o tempo ou 

entrarmos en depresión.

Puntos de partida
Como premisa clave para comprender a situación do 

sector habería que dicir que os tempos mudaron e 

o leite pasou de ser un produto de demanda local 

a situarse no ámbito dos mercados internacionais 

ou globais xestionado a través da Bolsa de Chicago, 

que existe desde 1898 e onde orixinalmente só se 

comercializaban produtos agrícolas básicos, pero 

que, co paso do tempo, se converteu na maior bolsa 

de derivados do mundo, ámbito no que se sitúan os 

produtos primarios. 

Outra premisa importante é que nun mercado tan 

competitivo como o actual, xa non se pode aspirar 

a gañar máis elevando os prezos de venda dos 

produtos. Así que o camiño que cómpre seguir é o 

de ser máis eficientes no manexo dos custos. Unha 

maior marxe de utilidade só se pode conseguir de 

dúas formas: aumentando o prezo de venda ou 

diminuíndo os custos e gastos que, en definitiva, son 

os que máis determinan o valor final do produto.

Todo isto hoxe está controlado polos mercados e, 

por se fora pouco, tamén está moi condicionada a 

posibilidade de actuar fixando prezos mínimos, algo 

que tanto se reivindicou nas recentes manifestacións.

Unha terceira premisa, igualmente importante, é a 

relativa aos volumes que adoitan estar moi vinculados 

aos custos e aos procesos de transformación. Xunto 

a isto, por suposto, é moi importante o eido da 

calidade e trazabilidade dos produtos.

Avanzar en 
estratexias de industrialización
Desenvolver cada unha destas premisas que tanto 

inflúen no prezo, que é o que neste momento nos 

preocupa, é algo que fan moi ben os técnicos e 

asesores que se moven no noso ámbito cooperativo, 

pero hai algo que corresponde aos nosos socios 

produtores e ao sector agrogandeiro do que 

formamos parte.

É certo que Feiraco, afortunadamente, non é 

só “compradora de leite”, senón que ademais 

transforma este produto. Polo tanto, faise 

necesario que os socios sigamos avanzando en 

estratexias de industrialización. Isto foi o que 

pretendemos facer coa compra de Clesa xunto a 

outras 10 cooperativas ou coa compra de Arquega 

con outro socio. 

Ademais, hai outros camiños iniciados para fortalecer 

a nosa posición industrial que nos obrigarán a 

realizar importantes investimentos. É importante 

que as administracións nos apoien e nos axuden a 

dotarnos dos recursos económicos que precisamos, 

pero para iso teremos que estar preparados. 

Ter que botar o leite!
Sigamos coas conclusións que nos leven 

cara a unha valoración sensata das pasadas 

manifestacións. O día 10 de setembro, día clave 

nas manifestacións, o periódico El Correo Gallego 

Non debemos pospoñer 
por máis tempo o que se nos 
esixe a nós
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José S. Montes Pérez
Presidente de FEIRACO

¡Que cousas! Como o vivimos moi intensamente 

e os whatsapps funcionaron áxiles con cruces 

de informacións permanentemente, moitos 

gandeiros estaban moi sorprendidos de que se 

considerase como mellor opción o bloqueo de 

recollida de leite aos propios produtores, coa 

única alternativa de ter que botar o leite porque 

a produción non se podía frear nin os animais se 

podían deixar de alimentar e atender. A tensión foi 

medrando día a día, como é lóxico, e ao terceiro 

xa ninguén aguantaba máis.

Todos miraban a Madrid pendentes dun acordo, 

que levaba máis de catro meses elaborándose 

e consensuándose cos máximos responsables e 

representantes, co obxectivo de que fose estable 

e sustentable. 

En todo ese proceso houbo moitas reunións para 

a análise da situación con diversas propostas ata 

chegar ao 18 de agosto, que foi cando se entregou 

un primeiro borrador de compromiso polas partes. 

De aí ao 10 de setembro fóronse engadindo 

modificacións que tiñan que ser ratificadas polas 

tres partes que participan na cadea alimentaria: 

produtores, industria e distribución.

E agora?
Tras o acordo asinado, que está pendente de 

converterse en Real Decreto, co cal adquire unha 

formalidade especial, séguese avanzando. Un 
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O proxecto non comezou dun día para outro. 

“Eramos nun principio dúas SATS familiares e 

unha explotación tamén familiar”, conta José 

Manuel Fernández, o gandeiro que, xunto a 

Ramón Barreiro, decidiu xuntar esforzos. Pouco 

despois chegou ao equipo José Manuel Couto, 

que, no ano 2001, estaba noutra cooperativa 

“pero decidiuse a vir canda nós. E aos catro anos 

xuntóusenos David”. 

Tal e como teñen organizadas as quendas, o normal 

é que os gandeiros libren dúas fins de semana e 

traballen unha. Coidando aos animais están os 

catro socios xunto a Lola, a muller de José Manuel 

Couto. “Despois están tamén David e máis a súa 

dona, Nieves Fontenla, eu e máis Ramón. Tamén 

temos un empregado que libra un día fixo e colle 

máis cando o precisa”, sinala. 

Hoxe teñen 450 animais e 137 hectáreas: 240 son 

vacas adultas, 208 están en muxidura e o resto, 

secas. Despois teñen 70 vacas preñadas ou a punto 

de preñar nas explotacións vellas e case 100 en 

Zaragoza, no rancho Las Nieves, un aloxamento 

utilizado por 130 gandeiros da cornixa cantábrica, 

Galicia, as dúas Castelas e Cataluña. 

Coñecemos o día a día 
da SAT Casal, en Touro 

Ampliación das naves
Por que en Aragón parte do gando? O noso 

cooperativista explícao: “cando fixemos o 

cortello, acordamos facelo nunha zona na que 

non molestaramos nin nos molestaran. Fomos 

para o monte coa idea de ir engadindo terras, 

porque estabamos cun proceso de concentración 

parcelaria”. Fixeron as naves tras mercar as fincas 

pero o terreo era moi xusto para 200 animais, 

polo que seguiron utilizando as naves vellas para 

xovencas e becerros. 

Non podiamos ampliar as naves novas e nas vellas 

non collían. Ese foi o motivo que nos decidiu a 

levalas a este rancho”, así desafogaron algo os 

cortellos. “Mandámolas con 15 días de nacidas e 

volven faltándolles dous meses para parir”, explica o 

noso cooperativista. 

En Touro, concello preto de Compostela hai máis de dez anos que catro socios –José 

Manuel Fernández, Ramón Barreiro, José Manuel Couto e David Sanín, xunto ás mulleres 

dos dous últimos, Dolores Tejo e Nieves Fontenla; máis un traballador– levan adiante unha 
explotación que suma 450 animais e onde os ataques do lobo non son raros.

Tal e como teñen organizadas as 
quendas, os gandeiros libran dúas 
fins de semana e traballan unha

“Pero aínda así chegou un momento en que estaba 

a tope e a concentración parcelaria, que xa levaba 

15 ou 16 anos, non rematara. De feito aínda segue. 

http://www.cargill.com
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A estabulación é libre, construíuse para 200 

animais, pero despois os catro gandeiros decidiron 

facer unha ampliación con cama quente, posparto, 

lote para vacas enfermas (onde collen sobre 20) e 

tamén outro onde están ás que lle faltan un mes ou 

20 días para parir “en preparto hai 20 ou 30 vacas”.

Maquinaria compartida
Ademais de Feiraco, estes catro gandeiros son 

socios dunha CUMA (cooperativa de maquinaria 

agrícola) de 12 granxas de Touro e contorna. Teñen 

en común, por exemplo, o carro Unifeed. “Vennos 

facer a mestura todas as mañás; facémoslles ás 

Naves e muxidura
Nesta SAT de Touro atopamos dúas naves 

paralelas de 87x22 metros. “Na cabeza dunha das 

naves está a sala de muxidura, a oficina, aseos 

e sala de espera. Despois están os corredores 

de alimentación, os de paseo das vacas e os 

cubículos”, explica José Manuel.

Ao carón está a outra sala, semellante á anterior, 

pero, á altura que a primeira ten muxidura e espera, 

esta ten o lote de cama quente; “a palla onde están 

as recentes paridas, máis algunha vaca coxa ou 

enferma”, afirma. Para a muxidura, contan cunha 

sala rotativa de 24 puntos. 

vacas e ás secas un carro todos os días. E para as 

xovencas día si e día non”. Da CUMA tamén utilizan 

dous tractores, unha cisterna, arados, sementeiras 

de herba e millo, e varios apeiros, necesarios no día 

a día da explotación. 

Polo demais, tiran proveito de todos os servizos de 

Feiraco. “Mercamos case todo na Cooperativa. O 

veterinario de clínica é de fóra, pero utilizamos de 

Feiraco os servizos de reprodución, de nutrición, de 

calidade de leite, de contabilidade… Temos servizos 

que noutro lado non teriamos; xa levamos moitos 

anos na Cooperativa”.

O futuro
“Crecer temos que seguir crecendo, ou parar, non hai 

outra”, dinos o gandeiro. De seguir adiante, o relevo 

xeracional non está 100% seguro, pero tampouco 

pinta mal. “Algúns fillos dos socios non teñen idea 

de seguir coa explotación vendo o traballo que hai. 

O mesmo soldo sácalo noutra empresa coa metade 

de horas e con menos responsabilidade”, asegura. 

Pero aínda así, e na outra cara da moeda, tamén hai 

sucesores destes gandeiros con interese por seguir 

adiante coa explotación, e loitar con ela polo seu 

futuro e o do noso campo.

Racións nutritivas
As tenreiras saen a pastar todo o ano, “cando 

está bo tempo están fóra e cando non, 

dentro”. Pero con catro ollos, porque hai 

lobos preto, xa tiveron ataques “e pagar non 

nos pagan por alimentar lobos”. En canto ás 

forraxes sementan raigrás inglés e raigrás 

italiano, ademais de millo. Non mercan nada, 

agás palla.

A ración está preparada polo veterinario de 

Feiraco e, no caso dos animais en lactación, 

leva millo, herba, penso e melaza. “A maiores 

ten un ou dous quilos de palla”, engade. 

Arrímanlles unhas 5 veces ao día e aos 

tenreiros cébanos, aínda que non a todos. 

“Chegamos a ter ata 50 pintos, de cor e 

cruce. Deixamos de telos porque non había 

sitio, pero agora debemos ter uns 30 de 

cruce”, conclúe.

A voz do socio8

As racións de alimentación 
están preparadas polo 
veterinario e nutrólogo 
de Feiraco

http://www.soaga.com
mailto:soaga%40soaga.com?subject=
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Diario da crise do sector lácteo nas facturas que non estaban contemplados 

previamente nos contratos de subministración, e de 

que a moitas explotacións se lles estaba pagando 

por debaixo do custo de produción.

27 de maio–30 de xuño. Entre estas dúas datas 

tiveron lugar unha serie de reunións de traballo 

dos representantes dos tres elos da cadea do sector 

(gandeiros, industria e distribución) co secretario 

xeral de Agricultura e Alimentación, Carlos Cabanas; 

o director xeral de Producións e Mercados Agrarios, 

Fernando Miranda; o director xeral da Industria 

Alimentaria, Fernando José Burgaz; o director xeral 

da Axencia de Información e Control Alimentarios 

(AICA), José Miguel Herrero; e o presidente do Fondo 

Español de Garantía Agraria (FEGA), Ignacio Sánchez.

7 de xullo. Celébrase a primeira reunión dos 

representantes do sector coa ministra de 

Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel 

García Tejerina.

17 de xullo. Multitudinaria manifestación en 

Santiago, na que os produtores esixiron ás 

administracións “que tomen medidas urxentes 

que eviten que centos de explotacións se vexan 

obrigadas a pechar as portas”.

29 de xullo. No transcurso dunha reunión co 

secretario xeral de Agricultura e Alimentación, 

Carlos Cabanas, os produtores preguntaron se era 

certo que Francia establecera un prezo mínimo 

para o litro de leite de 34 céntimos. Cuestión que 

foi desmentida tanto ese día como os posteriores 

polo alto cargo do MAGRAMA, asegurando que 

“esa medida nunca se tomou nin se tomará. Nin en 

Francia nin en España, porque sería imposible que 

a aceptaran os organismos europeos de control da 

competencia”.

31 de xullo. Reuníronse en Santiago de Compostela 

Carlos Cabanas co presidente da Xunta de Galicia, 

Alberto Núñez Feijóo, e coa conselleira do Medio 

Rural e do Mar naquel momento, Rosa Quintana, 

para continuar avanzando nun proceso que esixía 

moitos contactos previos e consultas.

1–15 de agosto. Todos os elos do sector lácteo 

presentaron ao MAGRAMA diferentes paquetes de 

medidas para intentar rematar coa crise.

31/03/2015. O primeiro de abril foi a primeira vez 

dende 1986 na que os gandeiros muxiron as súas 

vacas sen ter que restrinxir a súa produción por mor 

da “cota láctea”. A decisión da Unión Europea de por 

fin á época das cotas marcou un importante punto 

de inflexión no sector. Esta medida, que naceu coa 

intención de estar vixente só cinco anos (pero que 

durou tres décadas) tiña como obxectivo limitar o 

gasto público e controlar a produción, estabilizando 

así os prezos e os ingresos dos produtores.

Coa liberalización, os gandeiros europeos xa non 

terán que limitar a súa produción de leite en base 

a unha cota establecida para cada país, e poderán 

producir a cantidade que a súa explotación lles 

permita, sen medo a que se lles multe se se exceden. 

O novo escenario que xurdiu nese momento 

abriu oportunidades, pero tamén formulou 

moitas dúbidas. O obxectivo do cambio, segundo 

a Comisión Europea, é “permitir ós produtores 

responder á crecente demanda global de produtos 

lácteos, e poder competir fronte a terceiros países. 

Sobre todo, nos mercados asiáticos”.

21 de maio. Un importante número de gandeiros 

manifestáronse en Galicia para denunciar os baixos 

prezos do leite. Os produtores queixáronse de que 

algunhas industrias estaban aplicando descontos 

18 de agosto. En plenas vacacións, a ministra 

presenta o primeiro borrador do acordo. A titular 

da carteira de agricultura defendeu este texto 

incidindo en que “está orientado a poder acadar 

dous obxectivos imprescindibles. En primeiro 

lugar, darlle valor ao noso produto. Conseguido 

este requisito fundamental, temos que traballar 

para que os beneficios se repartan equitativamente 

entre as tres partes da cadea: produtores, industria 

e distribuidores”.

Manifestación dos produtores en Santiago de Compostela.
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Durante todo este 2015, pero sobre todo dende a desaparición das cotas no mes de marzo, 
o sector lácteo viviu unha das peores crises da súa historia. Neste artigo intentamos repasar 
de forma cronolóxica todos os factores que, dun ou outro xeito, influíron nesta situación.
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Inicio das mobilizacións en Lugo, convocadas 
pola Plataforma en Defensa do Sector Lácteo.

Asinantes do acordo lácteo
O plan de apoio ao sector lácteo foi rubricado na 

sede do Ministerio de Agricultura, Alimentación 

e Medio Ambiente o 23 de setembro por Aces, 

Anged, Asedas, Ahorra Más, Alcampo, Carrefour, 

Condis, Consum, Covirán, Froiz, El Corte Inglés, 

Hipercor, Supercor, Eroski, Euromadi Ibérica, 

Gadisa, Dia, Grupo IFA, Lidl, Mercadona, Grupo 

Miquel, Musgrave, Más y Más, Simply, Fenil, 

Clesa, Dhul, Calidad Pascual, Capsa Food, 

Central Quesera Montesinos, Coinga, Covap, 

Danone, El Buen Pastor, Feiraco Lácteos, 

Lactalis, Leche Río, Hijos de Salvador Rodríguez, 

Reny Picot, Industrias Lácteas Monteverde, 

Iparlat, Kaiku, Lácteas del Jarama, Lácteas 

García Vaquero, Lácteas Toledo, Leche Celta, 

Leche Gaza, Mantequerías Arias, Mondelez 

International, Nestlé, Palancares Alimentación, 

Postres y Dulces Reina, Queserías Entrepinares, 

Queserías Lafuente, Quesos Aldonza y Don 

Ismael, Schreiber, Cooperativa lechera de Cádiz, 

Queserías Rocinante, Lácteas Flor de Burgos, 

Cooperativas Agroalimentarias e Asaja.



unha manifestación nas portas do Parlamento 

Europeo, ao mesmo tempo que a Plataforma en 

Defensa do Sector Lácteo comezou catro días de 

mobilizacións en Santiago.

9 de setembro. Ten lugar unha reunión entre o 

secretario xeral e os dous directores xerais do 

MAGRAMA con Cooperativas Agroalimentarias e 

os líderes das tres organizacións de produtores na 

que se aportan algúns matices novos para incluír na 

proposta de acordo.

10 de setembro. A ministra de Agricultura, Isabel 

García Tejerina, explica en Madrid o texto final que 

espera que firmen todos os representantes do sector 

nunha nova reunión que convoca para o día 23. 

Neste punto, debemos destacar que o equipo de 

expertos de Cooperativas Agroalimentarias, entre 

o que estaba o director xeral de Feiraco, José 

Luis Antuña –ao que todos agradeceron a súa 

intensa dedicación–, participou dende o primeiro 

momento na elaboración desta proposta. Dende 

Cooperativas e a Federación Nacional de Industrias 

Lácteas (FENIL) realizáronse un importante número 

de propostas que foron aceptadas na súa maioría.

11 de setembro. A ministra preséntalle o documento 

ao presidente da Xunta de Galicia en Santiago.

12 de setembro. Grupos de gandeiros deciden 

bloquear a entrega de leite ás industrias, motivo 

polo que a Asociación Galega de Cooperativas 

(AGACA) abandona a Plataforma en Defensa do 

Sector Lácteo.

19–31 de agosto. Os representantes dos produtores, 

a industria e a distribución enviaron a Madrid 

un importante número de propostas para que se 

incluísen no acordo lácteo. Nesta mesma quincena, 

tamén teñen lugar unha serie de manifestacións 

dos gandeiros esixindo “prezos dignos” por diversos 

puntos de Galicia: Vilalba, Curtis, Arzúa, Sarria…

3 de setembro. Ten lugar unha gran tractorada 

en Lugo convocada pola Plataforma en Defensa 

do Sector Lácteo. Esta mobilización dividiu aos 

gandeiros, xa que un importante número deles 

desmarcouse dos sindicatos agrarios e decidiron 

continuar coa concentración na cidade das murallas.

Lácteo12 13

16 de setembro. Os gandeiros decidiron levantar 

o bloqueo ás industrias lácteas e volver a entregar 

o leite. Os produtores confían en que “se produza 

unha subida dos prezos, tras escoitar as primeiras 

promesas das distribuidoras e as industrias”.

23 de setembro. Ten lugar na sede do Ministerio 

en Madrid a sinatura do denominado “Acordo para 

Sustentabilidade e Estabilidade do Sector Lácteo 

Español”. Finalmente, o documento foi asinado por 

Feiraco, Cooperativas Agroalimentarias, AGACA e a 

práctica totalidade da industria e da distribución no 

noso país, así como pola organización agraria Asaja. 

Polo de agora, só se desmarcaron os sindicatos 

COAG e UPA. 

9 de outubro. Constituíuse un “Comité Consultivo” 

entre a INLAC e a distribución para desenvolver e 

asegurar o cumprimento dos principais puntos 

derivados do acordo.

Actualmente. O MAGRAMA está preparando a 

conversión do documento asinado en Madrid nun 

Real Decreto. 

DecembroMarzo

31/03/2015: fin 

da cota láctea

21/05/2015: primeiras 

manifestacións dos 

gandeiros

17/07/2015: 

manifestacións 

en Santiago

27/05/2015: 

inicio das 

reunións 

de traballo

18/08/2015: 1º 

borrador da 

proposta de acordo

23/09/2015: asínase en 

Madrid o “Acordo para 

Sustentabilidade e Estabilida-

de do Sector Lácteo Español”

7/09/2015: Bruxelas 

anuncia medidas

10/09/2015: 

preséntase o 

texto final do 

acordo en Madrid

3/09/2015: inicio 

da tractorada 

en Lugo

9/10/2015: constitúese un 

Comité Consultivo para asegurar 

o cumprimento do acordo
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Presentación ao sector lácteo do texto final 
do acordo en Madrid, no MAGRAMA.
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José Luis Antuña, director xeral de Feiraco, asina 
o acordo lácteo en Madrid, en compañía da 

ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

7 de setembro. Os ministros de Agricultura dos 

países membros da Unión Europea anuncian en 

Bruxelas unha serie de medidas para axudar a 

superar a crise. Ese mesmo día, gandeiros de todo o 

continente aproveitaron esa reunión para convocar 



O pasado luns 28 de setembro celebrouse nas 

instalacións da Cooperativa en Negreira unha 

curta xornada, na que tivemos a oportunidade de 

compartir con José Eduardo Santos diversos temas 

de interese, relacionados co noso sector e coas 

perspectivas e posibilidades que este ofrece no 

futuro inmediato. 

Eramos conscientes de que a data non era a máis 

axeitada debido a que a meirande parte dos socios 

andarían dun xeito ou doutro ocupados nas tarefas 

do campo. Porén, a oportunidade de ter connosco 

a José Eduardo, aproveitando a súa visita a España 

por outros motivos, pareceunos interesante.

Durante a mañá puidemos visitar con José 

Eduardo a explotación dun dos nosos socios e 

manter unha pequena xuntanza co equipo técnico 

de Agropecuaria.

Dilatada traxectoria
José Eduardo Santos é veterinario pola 

Universidade de Sao Paulo, en Brasil. Ao rematar 

a carreira, e tras un ano de práctica no seu país, 

marchou aos Estados Unidos para completar a súa 

formación cun máster e cun doutoramento en 

Nutrición Animal en Arizona.

Logo, trasladouse a California, á Universidade de 

Davis, onde durante máis de seis anos desenvolveu 

traballos de investigación e de campo nas mellores 

explotacións de vacún de leite de USA.

Posteriormente, e ante a solicitude de colaboración 

por parte da Universidade de Birmingham, William 

Thatcher (probablemente o mellor investigador 

en reprodución na actualidade), adiántase a esta 

entidade e reclámao para incorporarse ao seu 

equipo na Universidade de Florida.

José Eduardo completa o equipo de Thatcher no 

apartado de investigación en reprodución e achega 

asesoramento aos gandeiros de vacún de leite 

de Florida. Aínda sen ser a súa responsabilidade 

habitual, tamén dedica parte do seu tempo á 

docencia na universidade.

Outros enfoques 
na produción de leite

Para facernos unha idea da súa capacidade e 

calidade de traballo, podemos mencionar as súas 

máis de 170 presentacións e publicacións en 

reunións técnicas e simposios, os seus máis de 120 

traballos presentados en reunións científicas ou a 

cantidade de alumnos de Master ou PhD que dirixiu.

Os premios e recoñecementos recibidos son 

innumerables e engloban aqueles procedentes do 

seu Brasil natal e outros de máximo recoñecemento 

procedentes dos Estados Unidos, como, por 

exemplo, o de investigador do ano, o premio de 

fisioloxía, o de mellor speaker, etc. E por riba é novo! 

Ademais, por se fora pouco, recentemente entrou a 

formar parte do comité de expertos do NRC.

Coñecemento da realidade española
José Eduardo leva máis de 15 anos visitando España 

profesionalmente, polo que ten un debuxo moi real 

da situación do sector no noso país e coñece a súa 

evolución nos últimos anos. O seu coñecemento 

en vacún de leite está cimentando tanto na propia 

experiencia na investigación como no estudo 

e intercambio de coñecementos cos mellores 

profesionais do sector.

O prestixioso veterinario e 
investigador brasileiro José 
Eduardo Santos achegouse 

ata Feiraco para pronunciar 
un relatorio e responder ás 

preguntas dos socios

Se algo chama máis a atención de José Eduardo é a 

súa capacidade brutal para responder ás preguntas, 

sempre achegando datos prácticos e con base 

en estudos realizados. Ao final parece que el non 

responde, tan só achega toda a información e 

estudos dispoñibles para que a pregunta formulada 

atope unha resposta obxectiva.

15Tribuna pública14
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PREOCUPADOS POR LA 
GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE 

Nuestro objetivo es garantizar que el papel 
que utilizamos para fabricar nuestros 
envases proviene de una fuente renovable 
y gestionada de forma responsable. 
Por ello, fuimos la primera compañía en 
fabricar cartones para alimentos líquidos 
con la certifi cación del Forest Stewardship 
CouncilTM, el único sistema respaldado 
por Greenpeace y WWF. Además de 
suministrar papel, FSCTM certifi ca bosques, 
preserva los ecosistemas, al mismo tiempo 
que proporciona trabajo y oportunidades 
para las comunidades locales. Utilizar 
papel FSC también ayuda a crear un 
crecimiento sostenible para nosotros y 
nuestros clientes, no sólo para los árboles. 
Este es el Círculo de Protección. 

Xornada aberta
Con semellante curriculum arriscámonos a que 

o tema da xornada fose aberto e puxémoslle por 

título: “Outros enfoques na produción de leite”. 

A nosa intención foi a de que, tras unha pequena 

intervención de José Eduardo explicando a 

evolución do sector nos Estados Unidos, se xerase 

un debate coas preguntas que se foran formulando 

ao relator.

Algunhas das preguntas e respostas foron as 

seguintes:

1) Non é competencia desleal o uso de BST nos 

EE. UU.?

O caso da BST é unha cuestión de lexislación 

diferente entre países. Cómpre lembrar que nos 

EE.UU. non se poden utilizar algúns antibióticos na 

produción animal que si se poden usar en Europa. 

2) É posible e/ou rendible aumentar a produción 

en outono para mellorar os ingresos por un posible 

mellor prezo do leite nesa época? 

Tecnicamente si é posible, controlando as 

inseminacións para ter máis partos ao final do 

verán. É doado de implementar empezando coas 

xovencas. Se o prezo do leite é interesante nesas 

épocas, a adaptación reprodutiva non é o problema.

3) Cal sería a carga gandeira axeitada para facer un 

pastoreo sustentable? 

O sistema americano de pastoreo baséase nunha 

maior ou menor medida na suplementación, 

procurando incrementar os litros de leite 

beneficio sobre o alimento que xera cada vaca. A 

partir destes datos, poderemos tomar decisións de 

sacar ou non penso ou determinados aditivos.

6) En canto ás razas produtoras de altos contidos 

de sólidos, ¿cal sería a máis axeitada? 

A jersey é unha raza moi interesante pola súa 

produción alta de sólidos, pero nos EE.UU. úsanse 

os cruces con holstein, buscando as bondades de 

ambas razas.

7) Nos Estados Unidos as industrias pagan aos 

gandeiros por debaixo dos custos de produción? 

e ¿cantos gandeiros coñecen os seus custos de 

produción? 

A resposta é que si, en determinadas situacións ao 

longo dos últimos anos, si se pagou por debaixo do 

custo de produción. Todos os gandeiros deberían 

coñecer os seus custos de produción para poder 

tomar decisión baseadas en criterios económicos, 

xa que manexan unha empresa.

producidos por hectárea dispoñible. Por iso, é 

difícil establecer un número determinado de 

animais/ha.

4) Cales son as principais limitacións para o uso de 

silo de millo en cantidades altas nas racións?

Sen dúbida son o contido en FND e a súa 

dixestibilidade, principalmente. Pero non debemos 

deixar de lado a importancia que ten o tamaño 

da partícula (> 2 cm) e o procesado de gran. 

Coñecendo os custos de produción do ensilado de 

millo en Galicia, a súa inclusión en cantidades altas 

abarata de forma sensible a ración.

Tribuna pública16

O seu coñecemento en vacún 
de leite está cimentando 

na súa propia experiencia 
investigadora e no estudo e 

intercambio de experiencias cos 
mellores profesionais do sector

5) Cos prezos do leite 27-28 ct/lt e o prezo 

do penso 30-32 ct/quilo, ¿é máis interesante 

economicamente seguir producindo a niveis altos 

ou baixar a produción dando menos penso? 

En situacións de prezos baixos de leite faise 

imprescindible coñecer o custo real da ración e o 

“Todos os gandeiros deberían 
coñecer os seus custos de 

produción para poder tomar 
decisións, xa que manexan unha 

empresa”, sinalou Santos
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Conclusións
Ao final da xornada, Carlos Carbonell, veterinario de 

MSD, fixo un compendio das principais conclusións, 

que se poden resumir así:

•	O leite líquido é un ben de consumo con pouco 

nivel de diferenciación para o consumidor. Polo 

tanto, o prezo é un dos principais argumentos de 

compra.

•	O mercado do leite está sometido a fluctuacións 

de prezos que no futuro é moi probable que vaian 

continuar. 

•	As ganderías teranse que adaptar ás incertezas do 

sector lácteo.

•	O obxectivo dunha gandería é acadar a máxima 

eficiencia tanto produtiva como económica. 

 – “O tamaño si importa”. As explotacións 

deberían intentar medrar mantendo unha 

estrutura dimensionada e cunha base 

territorial axeitada.

•	Hai que ter en conta a base económica para 

calquera decisión ou investimento importante: 

 –Cal é a repercusión nos ingresos.

 –Cal é a repercusión nos gastos.

 –Moito coidado cos investimentos non 

produtivos.

•	Vai ser fundamental que as ganderías funcionen 

como empresas. Para isto é fundamental e 

interesante concibir estratexias tanto a curto 

como a longo prazo.

•	Tratáronse diferentes estratexias que son un 

desafío para a Cooperativa:

 – Selección xenética en base á eficiencia 

produtiva e á lonxevidade.

 –Pastoreo.

 – Introdución de novas razas: jersey, ayrshire.

 –Partos en outono.

Tribuna pública18

(Os prezos exprésanse como dólares/100 quilogramos de leite)

Prezo leite procesada vs. 
prezo intervención (1962-2007)

Agradecementos
Finalmente, desde a Cooperativa queremos 

agradecer a José Eduardo Santos o ternos dedicado 

o seu tempo e acompañarnos por espazo dunhas 

horas que resultaron moi proveitosas. Tamén 

agradecemos ao laboratorio MSD a súa colaboración 

no desenvolvemento desta xornada.

Ruben Laria
Veterinario de Feiraco
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Os servizos e as cooperativas
A razón principal das cooperativas é xestionar 

as producións dos seus socios; o problema máis 

importante que ten o gandeiro é a comercialización 

do seu produto. Ten dúas opcións: deixalo nas mans 

dun terceiro ou participar directamente; se adopta 

esta última o máis axeitado é que o faga a través 

dunha cooperativa.

Á parte disto, o que ten que facer a Cooperativa 

é orientar ao seu socio para que a súa produción 

sexa o máis rendible posible, non só a través da 

comercialización dese produto, senón tamén 

facilitándolle as mellores condicións para que 

ese produto sexa capaz de obtelo da forma máis 

económica. En definitiva, axudalo a ser máis eficiente.

Aquí a Cooperativa ten un papel moi importante, 

que é facilitarlle ao socio toda aquela axuda a través 

do asesoramento e prestación de servizos. 

As explotacións mellor xestionadas, á parte da 

valía dos seus traballadores, son aquelas que, 

sinxelamente, seguen as consignas dos técnicos.

Feiraco ten a disposicións dos seus socios todos os 

servizos que pode precisar para o desenvolvemento 

da súa actividade. O triste, moitas veces, é que 

é a propia Cooperativa a que ten que insistir na 

necesidade do seu uso, cando debería ser unha 

demanda do asociado.

Listado de servizos
Xestión económica-financeira:

•	Xestión de custos de produción.

•	Estudos de viabilidade de investimentos.

•	Asesoramento financeiro.

•	Convenios con bancos para financiamento.

Aforro enerxético e enerxías renovables:

•	Revisión da factura.

•	Negociación conxunta da tarifa.

•	Auditorías enerxéticas e recomendacións para 

aforrar enerxía.

Xestión técnica:

•	Medición e control dos datos do rabaño.

•	Seguimento e control de condición corporal, 

coxeiras, benestar animal…

•	Programación e seguimento de obxectivos.

Asesoramento en instalacións e subvencións:

•	Asesoramento no deseño de instalacións.

•	Trámite de subvencións.

•	Xestión para a realización de proxectos.

Alimentación:

•	Optimización da alimentación dos animais.

•	Programación das necesidades de forraxe.

•	Análises de forraxes e de auga.

Reprodución:

•	Control reprodutivo.

•	Protocolos de inseminación e manexo.

Agronomía:

•	Análises de solos.

•	Recomendacións de fertilización e encalado.

•	Asesoramento sobre cultivos.

Calidade do leite:

•	Manexo da muxidura.

•	Protocolos de prevencións de mamite.

•	Control e posta a punto dos equipos.

Certificación de explotacións:

•	Xestión da documentación.

•	Auditorías internas das explotacións.

Asesoría:

•	Asesoramento fiscal, contable e laboral.

•	Prevención de riscos laborais.

Seguros:

•	Agroseguro.

•	Seguro de explotacións agro-gandeiras.

•	Responsabilidade civil.

•	Seguro de maquinaria agrícola, etc.

Formación:

•	Curso de Aptitude Empresarial Agraria.

•	Curso de Manipulador de Produtos Fitosanitarios.

•	Curso de Benestar Animal nas Explotacións e no 

Transporte.

•	Outros cursos e xornadas. 

Maximino Viaño Illodo

Director Agropecuario de Feiraco

As explotacións mellor 
xestionadas, á parte da 
valía dos seus traballadores, 
son aquelas que seguen as 
consignas dos técnicos

Nos prezos, tanto de venda do produto coma dos 

insumos necesarios para a súa produción, pouco 

pode facer o produtor, pois dependen dunha serie de 

factores que el non pode controlar individualmente.

Onde si pode influír é na xestión diaria da súa 

explotación, marcándose obxectivos de mellora 

continua, que o levarán a non pasalas “tan 

apuradas” cando a situación non sexa favorable. 
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Novo seguro de 
retirada e destrución de 
animais mortos na explotación
Desde o 1 de xuño, o gandeiro que o desexe pode 

contratar o novo seguro de retirada e destrución de 

animais mortos na explotación. Este seguro supón 

un importante chanzo no obxectivo de Agroseguro 

de racionalizar a súa ampla carteira de produtos. 

A dita racionalización comezou coa posta en marcha, 

a mediados de 2011, dos seguros con coberturas 

crecentes para as liñas agrícolas, que agrupaban 

varias liñas de seguro pertencentes a unha mesma 

familia, nunha soa. Isto reduciu de forma considerable 

o número de liñas existentes e dotou dunha maior 

versatilidade e claridade o proceso de contratación 

para os mediadores e o asegurado. 

Como xa aconteceu co seguro crecente, o novo 

seguro de retirada supuxo un gran esforzo por 

parte de Agroseguro, así como das entidades 

que forman parte desta agrupación, xa que foi 

necesario adaptar os procesos internos e externos 

de xestión, así como os sistemas de información 

que os soportan.

Maior eficacia e axilidade
Neste sentido hai que destacar a incorporación 

da nova liña á plataforma de servizos web 

utilizada polas coaseguradoras, o que facilita 

enormemente a xestión por parte destas últimas, 

proporcionando maior eficacia e axilidade ao 

proceso de contratación, en particular no referente 

ao sistema de modificación de pólizas. Isto débese 

a que, actualmente, cando un asegurado necesita 

facer algún tipo de modificación, a entidade ou o 

mediador de seguros a introduce directamente 

na póliza a través do servizo web, de xeito que o 

cambio queda reflectido de forma automática, 

evitando procesos máis complicados e máis lentos. 

Xunto a isto, e co obxecto de incrementar 

a información dispoñible para tomadores e 

asegurados, habilitouse a consulta desde a páxina 

web de Agroseguro da información relativa 

aos sinistros de retirada dos tres últimos plans 

contratados. Esta consulta amosa, nun prazo 

inferior a 6 días desde que se realiza o servizo 

de retirada, o número de rexistro do sinistro (é 

dicir, da retirada solicitada), o número de libro 

de explotación ao que corresponde a retirada, a 

data na que Agroseguro ten coñecemento do 

acontecer do sinistro, a data na que se realizou 

a retirada, os quilogramos retirados, o custo 

do servizo e o pagamento á xestora encargada 

de retirar os animais mortos. Ademais, no caso 

dos animais bovinos, tamén queda reflectido o 

número de crotal.

Nova formulación de prima
Adicionalmente a nova liña incorpora xa 

unha nova formulación da prima segundo as 

recomendacións da Comisión Nacional dos 

Mercados e a Competencia. 

Finalmente, cómpre salientar que o obxectivo de 

Agroseguro é o de seguir avanzando na súa estratexia 

de innovación e renovación do seguro agrario, non 

só en referencia á incorporación nun futuro do resto 

de liñas pecuarias e acuícolas á nova plataforma 

de xestión, senón tamén na súa modernización e 

adaptación ao uso das novas tecnoloxías. 
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Memoria de Responsabilidade 
Social Corporativa

Feiraco presentou recentemente a súa Memoria de 

Responsabilidade Social Corporativa do período 

2013-2014, que resume todas as actividades que 

a Cooperativa desenvolveu desde o punto de 

vista social, económico, ambiental, cultural e 

ético durante este bienio. A memoria responde 

ao compromiso da entidade coa transparencia na 

xestión e a información a todos os seus grupos de 

interese e ten como obxectivo dar a coñecer os 

asuntos máis relevantes promovidos por Feiraco en 

termos de sustentabilidade.

O documento foi elaborado seguindo as 

recomendacións do Global Reporting Iniciative 

(GRI) para a elaboración de memorias de RSC. Así, 

tal e como destaca no prólogo do documento 

José Montes, presidente de Feiraco, para a 

Cooperativa “incorporar á súa memoria os criterios 

de sustentabilidade definidos no modelo estándar 

GRI é un chanzo máis no seu compromiso de 

transparencia coa sociedade, un valor estratéxico 

da Cooperativa desde a nosa fundación en 1968”.

Seguir sempre en vangarda
Xunto a isto, Montes asegura que “Feiraco presenta 

a súa memoria nun momento doce da súa 

traxectoria empresarial, culminando no 2015 con 

pleno éxito o plan de viabilidade, que superou 

os problemas da primeira década do século XXI”. 

Porén, “o novo escenario da política agraria da 

Unión Europea, coa desaparición das cotas lácteas 

produce incerteza”, engade.

a iniciar un novo ciclo da súa actividade”. 

Este novo ciclo, segundo asegura, estará 

determinado por unha maior dimensión, unha 

maior internacionalización, máis innovación e 

novos acordos corporativos. “Medrar e garantir a 

produción láctea en Galicia, competir coas nosas 

fortalezas nun mundo cambiante onde non hai 

fronteiras. Esa é a nosa tarefa para seguir sempre en 

vangarda”, destaca Antuña.

Responsabilidade no 
uso dos recursos naturais
A memoria detalla as diferentes actuacións 

promovidas por Feiraco para favorecer a 

preservación da contorna natural. Deste xeito, 

a Cooperativa destaca por apostar polos 

combustibles respectuosos co ambiente, xa que, tal 

e como apunta o documento, a demanda calorífica 

de Feiraco en planta “é cuberta nun 100% por gas 

natural”. Xunto a isto, a estratexia de optimización 

enerxética da Cooperativa permítelle reducir 

notablemente o seu consumo de enerxía externa, 

“debido ao aproveitamento enerxético obtido a 

través” da súa “planta de produción”.

Ao mesmo tempo, a memoria destaca que en 

2014 púxose en marcha un proceso de xestión 

documental que permitirá a Feiraco reducir o 

uso do papel asociado aos seus procedementos 

administrativos, de compra e de aprovisionamento.

Minimización de residuos e verteduras
O documento sinala tamén que Feiraco logrou 

reducir nun 9% os lodos resultantes do proceso 

de depuración no ano 2014 en relación ao 2013. 

Tamén se entregaron todas as embalaxes que xa 

non se poden reutilizar a un xestor autorizado e 

reduciuse nun 2% a xeración de residuos de cartón 

por unidade de venda.

Ademais, en 2013, grazas a unha alianza 

estratéxica co provedor Tetrapack, comezáronse 

a comercializar envases máis respectuosos co 

ambiente, certificados con FSC (o que garante que 

o seu cartón procede de montes xestionados de 

forma responsable).

Iniciativas de carácter social
A axuda aos colectivos máis desfavorecidos e a 

colaboración con diferentes ONG e entidades, coma 

o Banco de Alimentos de Galicia, constitúe unha 

das pedras angulares de Feiraco en termos de RSC. 

No período 2013-2014, Feiraco tamén promoveu 

campañas específicas contra a violencia de xénero 

ou iniciativas encamiñadas a apostar polo fomento 

da empregabilidade xuvenil.

Unha das campañas, dirixidas aos escolares, que 

máis impacto tivo foi a denominada De onde 

vén o leite?. “A campaña estivo dirixida a nenos 

de educación infantil e primaria de colexios de 

toda Galicia” e o obxectivo era que os escolares 

coñecesen “o traballo real que se realiza 

nunha explotación gandeira, pondo en valor a 

actividade propia do medio rural”, resume o texto 

da memoria.

Finalmente, Feiraco tamén desenvolveu diferentes 

accións vinculadas ao mecenado cultural e desde 

o ano 2014 forma parte do Padroado do Museo 

do Pobo Galego. A Cooperativa apoiou tamén, 

economicamente, ao Instituto Universitario de 

Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) 

da USC en diferentes liñas investigadoras; reiterou 

o seu compromiso co concurso Clases sen 

fume, convocado pola Consellería de Sanidade; 

patrocinou unha campaña para promover a 

vacinación infantil e abandeirou diversas iniciativas 

culturais destinadas a por en valor o entroido, o San 

Xoán ou o Día das Letras Galegas. 

O documento foi elaborado 
seguindo as recomendacións do 

Global Reporting Iniciative

Pola súa banda, tamén nas primeiras páxinas 

do documento, o director xeral de Feiraco, José 

Luis Antuña, destaca que a Cooperativa “asume a 

responsabilidade social como o eixo estratéxico 

do seu desenvolvemento empresarial, e disponse 



Reapertura da tenda 
agraria en Santa Comba
Así como vivimos con moito pesar o peche do 

economato de Ponte Maceira por inviabilidade 

económica, tamén nos comprace anunciar aquí a 

reapertura da tenda agraria en Santa Comba, mellor 

dotada, máis dimensionada e orientada ao servizo 

dos agricultores e gandeiros, na que os socios terán 

bonificacións especiais ou retornos cando usen a 

Tarxeta Feiraco, que se distribúe gratuitamente aos 

que a soliciten.

mellor aos socios e cooperar no desenvolvemento 

da comarca. Tamén participaron varios membros 

do Consello Reitor e o director xeral, José Luis 

Antuña, acompañado de varios directores de área.

Por iso desde a revista animamos a todos a facer 

a súa compra nela e que estimulemos aos veciños 

para que a usen, a partir da idea de que coidamos 

a relación calidade-prezo e de que sempre 

estará completa a gama de produtos lácteos que 

fabricamos en Feiraco, Clesa e Feinar.

A reapertura desta tenda tivo lugar o pasado día 

15 de outubro nunha nave ampliada e renovada, 

así como nas zonas contiguas de acollida e 

aparcamento. O acto estivo presidido polo noso 

presidente, José Montes, acompañado polo 

alcalde de A Baña, Andrés García, e polo de Santa 

Comba, José Antonio Ucha, que manifestaron a súa 

compracencia por este paso de Feiraco para atender 

A tenda está mellor dotada, 
máis dimensionada 

e orientada ao servizo dos 
agricultores e gandeiros

Desde aquí queremos agradecer o interese 

e o compromiso dos traballadores que tanto 

colaboraron en darlle outra cara a este renovado 

servizo aos socios. 

Décadas de historia
Hai 35 longos anos da presenza de Feiraco en 

Santa Comba a través dunha axencia de atención 

aos socios e 25 da inauguración do primeiro 

supermercado. As Terras de Xallas sempre foron 

pioneiras e testemuñas dos avances da Cooperativa 

e desa presenza tamén resultou o nacemento da 

irmá Cooperativa Xallas, que alenta con nós un 

movemento cooperativo con futuro e estabilidade 

para o sector agrogandeiro na zona.
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EL AINE POUR-ON DE UNA SOLA DOSIS 

█ ABSORCIÓN 

RÁPIDA Y EFICAZ: 

efecto antipirético 

ya a las 4 horas tras 

su administración.

█ UNA SOLA 

APLICACIÓN: 

simplifica el manejo.

█ SIN 

AGUJA: 

menor estrés 

y dolor para el 

animal.

Finadyne®  
Transdérmico

Consulte a su veterinario. FINADYNE TRANSDÉRMICO 50 mg/ml SOLUCIÓN POUR-ON PARA BOVINO. Solución para unción dorsal continua. Aplicación cutánea. COMPOSICIÓN POR ML: Sustancia activa: Flunixino: 50 mg (equivalente a 83 mg de flunixino meglumina). 
Excipientes: Levomentol: 50 mg; rojo allura AC E129: 0,2 mg. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Bovino: Para la reducción de la pirexia asociada al síndrome respiratorio bovino. Para la reducción de la pirexia asociada a mastitis aguda. 

CONTRAINDICACIONES: No usar en animales que padezcan trastornos cardiacos, hepáticos o renales, o en los que haya evidencia de úlcera o hemorragia gastrointestinal. No usar en animales gravemente deshidratados, hipovolémicos, ya que existe un riesgo potencial de aumentar la toxicidad 
renal. No usar el medicamento veterinario dentro de las 48 horas previas a la fecha prevista de parto en vacas. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. PRECAUCIONES: Practicar la administración siguiendo las instrucciones unas cuantas veces para 
familiarizarse con el funcionamiento del envase antes de la administración a los animales. Aplicar sólo sobre la piel seca y evitar que la zona se moje durante al menos 6 horas tras la administración. En caso de infecciones bacterianas, debe considerarse un tratamiento antibiótico simultáneo. 
Precauciones especiales para su uso en animales: Se sabe que los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tienen el potencial de retrasar el parto por un efecto tocolítico mediante la inhibición de prostaglandinas que son importantes para marcar el inicio del parto. El uso del medicamento 
veterinario en el periodo inmediatamente posterior al parto puede interferir con la involución uterina y la expulsión de las membranas fetales dando como resultado retención de placenta. No se han realizado estudios de seguridad en toros destinados a la cría. Los estudios de laboratorio en 
ratas no han mostrado ninguna evidencia de toxicidad sobre la reproducción. Usar únicamente de acuerdo con una evaluación riesgo/beneficio efectuada por el veterinario responsable. El uso en terneros pre-rumiantes y animales de edad avanzada puede implicar riesgos adicionales. Si tales 
usos no pueden ser evitados, los animales pueden necesitar una dosificación reducida y un cuidadoso control clínico. Aplicar únicamente sobre la piel intacta. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Mientras se utiliza 
este medicamento veterinario debería llevarse puesto un equipo de protección personal consistente en guantes impermeables, ropa protectora y gafas de seguridad homologadas. La ingestión o el contacto dérmico con el medicamento veterinario pueden ser perjudiciales. No fumar, comer 
o beber mientras se maneja el medicamento veterinario. Evitar que los niños tengan acceso al medicamento veterinario o a los animales tratados. Lavarse las manos después del uso. En caso de ingestión accidental o contacto con la boca, aclarar inmediatamente la boca con agua abundante 
y solicitar asistencia médica. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden provocar hipersensibilidad (alergia). Las personas con hipersensibilidad conocida a los AINE deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.  El medicamento veterinario ha demostrado causar daños 
oculares graves e irreversibles. Evitar el contacto con los ojos, incluido el contacto mano - ojo. En caso de contacto ocular, aclarar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua limpia y solicitar asistencia médica. El medicamento veterinario ha demostrado producir ligera irritación 
de la piel. Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lavar minuciosamente con agua y jabón. Evitar el contacto con la zona tratada (incluyendo la difusión del medicamento veterinario) sin guantes protectores, durante al menos tres días o hasta que el lugar de aplicación esté 
seco (si tarda más). Puede ser utilizado durante la gestación y la lactancia excepto dentro de las 48 horas previas al parto. Debido a un aumento del riesgo de retención de placenta, el medicamento veterinario sólo debe ser administrado dentro de las primeras 36 horas siguientes al parto tras 
una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable y los animales tratados deben ser monitorizados para evitar la retención de placenta. No administrar otros AINE al mismo tiempo o en un intervalo de 24 horas. Algunos AINE pueden estar altamente unidos a proteínas 
plasmáticas y competir con otros fármacos altamente ligados lo que puede conducir a efectos tóxicos. Debe evitarse la administración simultánea de fármacos potencialmente nefrotóxicos. En ausencia de estudios de compatibilidad, 
este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. Período de validez después de abierto el envase primario: 6 
meses. TIEMPO DE ESPERA: Carne: 7 días. Leche: 36 horas. Dada la posibilidad de contaminación cruzada de los animales no tratados con este medicamento veterinario debido al acicalamiento (lamido), los animales tratados deberían 
mantenerse separados de los animales no tratados a lo largo del tiempo de espera. El incumplimiento de esta recomendación puede dar lugar a residuos en los animales no tratados. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción 
veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Formatos: 100 ml, 250 ml y 1000 ml. Reg. Nº: 3044 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Polígono Industrial El Montalvo 
I. C/ Zeppelin, nº 6, parcela 38. 37008 Carbajosa de la Sagrada. Salamanca. Ficha técnica actualizada a 5 de octubre de 2015.
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Feiraco foi un dos patrocinadores 
da gala Galegos do Ano

Na entrada do Palacio de 
Congresos situouse un expositor 

para mostrar diferentes 
produtos da nosa Cooperativa

O pasado xoves 22 de outubro, o Palacio de 

Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago, 

acolleu a XXVI edición da gala Galegos do Ano, que 

anualmente promove El Correo Gallego. 

O acto, no que se deron cita máis de 1.500 

persoas procedentes de diferentes eidos como o 

institucional, o académico, o político, o empresarial, 

o financeiro, o xornalístico, o cultural, o artístico ou 

o deportivo, entre outros, estivo patrocinado por 

diferentes entidades; entre elas a nosa Cooperativa.

Así, á gala acudiron o noso presidente e o noso 

director xeral, José Montes e José Luis Antuña, 

respectivamente, e na entrada do Pazo de 

Congresos situouse un expositor para mostrar 

diferentes produtos de Feiraco; ademais, ao remate 

do acto os asistentes puideron degustar o sabor 

especial do leite Únicla en mini-brik.

Unha fiestra “permanentemente aberta”
Durante a súa intervención, o máximo mandatario 

galego, Alberto Núñez Feijóo, que presidiu o acto, 

comparou os medios de comunicación cunha 

“fiestra permanentemente aberta”, a través da que 

se pode observar “unha sociedade que cambia, 

que evoluciona, que loita, que mellora, e tamén, 

cando é preciso, que protesta”. Unha hemeroteca 

desde a que, segundo dixo o presidente, se pode 

ollar a evolución da propia Galicia, “que soubo caer 

e erguerse”.

Unha fiestra, como proseguiu, desde a que os galegos 

do futuro poderán contemplar “con admiración e 

recoñecemento” aos galegos que “foron quen de 

derrotar unha das peores crises da historia”. 

Eses son, como matizou o presidente da Xunta de 

Galicia, os galegos de agora, para todos os que 

reivindicou premios como os que se entregaron no 

decurso da gala porque “non se resignaron, xamais 

se renderon e sempre confiaron nas súas forzas”.

Premiados
Os premios outorgados nesta edición recoñeceron 

a traxectoria de Luis Fernández Somoza, presidente 

de Inversiones Subel, nomeado Galego do Ano 

2015, así como o labor das graduadas en enxeñería 

Macarena Arcay, Tays Ferrer, Susana López e 

Andrea Magán, que desenvolveron o proxecto 

“Dronlife”, ligando a tecnoloxía dos drons ao eido 

sanitario. Tamén recibiron distincións Modesto 

Seara, profesor ourensán e actual reitor de 10 

universidades en México; Bartolomé Burguera, 
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profesor de medicina nos Estados Unidos; José 

Rumbo, restaurador e empresario de hostalaría; 

Javier Gutiérrez e Nerea Barros, actores; César 

Coll, arquitecto; Luis Blanco, director do Museo do 

Ferrocarril; e José M. Brandariz, presidente de CEO 

Beverly Hills Entertainment.
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O presidente e o director xeral 
da Cooperativa acudiron á gala 
en representación de Feiraco

Os demais premiados foron Juan Cuevas, ex 

presidente do Real Aero Club de Santiago; 

Alejandro Pazos, catedrático e investigador da 

UDC; Victoria Otero, decana da Facultade de 

Matemáticas da USC; Bartolomé Pidal, presidente 

de Nortempo; Francisco Gómez-Ulla, catedrático 

de Oftalmoloxía da USC; e Rosalía Gómez, pianista. 

Ademais, Jesús González, presidente de Ternera 

Gallega, recolleu o galardón outorgado á “única 

carne con carné”.



Feiraco apoia un 
ano máis a tradicional 
carreira pedestre de Santiago
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Un ano máis, Feiraco apoiou a celebración 

da tradicional carreira pedestre de Santiago 

promovida polo xornal El Correo Gallego. Trátase 

dunha proba que conta cunha grande tradición 

na capital galega e que este ano cumpriu a súa 

edición número 38. A nosa Cooperativa colaborou 

coa iniciativa –que se celebrou o pasado domingo 

25 de outubro– subministrando os dorsais e 

distribuíndo, na liña de meta, miles de iogures e 

batidos entre todos os participantes.

Gañadores
Na categoría de homes, o gañador foi o arzuán 

Lolo Penas, que se converteu no primeiro 

deportista en triunfar nesta proba en catro 

ocasións, desbancando así ao portugués Carlos 

Monteiro, que contaba con tres vitorias na década 

dos anos 80. No caso de Penas, ademais, cómpre 

sinalar que os seus catro triunfos foron acadados 

de xeito consecutivo.

O gañador acadou a meta tras cubrir os 12 

quilómetros da proba contrasinal cun tempo de 37 

minutos e 27 segundos. Así, segundo destacaba o 

propio xornal El Correo Gallego na súa información 

sobre a carreira, este tempo supón unha media 

de “tres minutos e sete segundos por quilómetro”. 

O podio completouse cos nomes de Alejandro 

Fernández, que foi segundo, e Hassan Lekhili, que 

ocupou o terceiro posto.

O arzuán Lolo Penas e a 
venezolana, residente en 
Pontevedra, Joselyn Daniely Brea 
foron os gañadores da proba
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Por outra banda, a vencedora na categoría feminina 

foi a venezolana, Joselyn Daniely Brea, que reside en 

Pontevedra. Conseguiu un tempo de 42 minutos e 23 

segundos e situouse por diante de Solange Pereira e 

de Paula Mayobre, que chegaron á meta con poucos 

segundos de diferenza respecto á gañadora.

Sobre a carreira
A carreira pedestre de Santiago celébrase 

anualmente desde o ano 1978, polo que se sitúa 

como unha das máis antigas de Galicia. Foi creada 

polo Grupo Correo Gallego para celebrar o primeiro 

centenario do nacemento da súa principal cabeceira 

e, desde entón, goza dunha gran popularidade, non 

só entre os habitantes de Compostela, senón tamén 

entre outros moitos afeccionados ao atletismo e ao 

running, procedentes de diversos puntos de Galicia 

e, mesmo, de España e do estranxeiro. 

A edición deste ano comezou cun minuto de 

silencio na memoria de Fernando Abad, axente da 

Policía Nacional de 31 anos que estaba inscrito na 

carreira e que faleceu días antes da mesma, cando 

practicaba deporte.
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Nova imaxe do 
batido de chocolate
Seguindo a liña de renovación da marca Feiraco, 

a Cooperativa lanza ao mercado un batido cun 

deseño para todos os públicos, pensado para as 

merendas de nenos e maiores (conservando o 

formato brik de 200 ml con palliña, que o fai doado 

de levar). 

Este batido é unha bebida lixeira, con todo o sabor 

do cacao e o mellor leite Feiraco. O seu novo deseño 

destaca aínda máis o produto e potencia un dos 

seus principais atributos: que non precisa frío para a 

súa conservación. Grazas a este atraínte packaging, 

os consumidores poderán atopar no lineal de xeito 

máis sinxelo os packs de tres batidos de chocolate; 

o mesmo sabor, pero con imaxe renovada. 

www.bungeiberica.com
BARCELONA (HQ) Constitución,1 Pl. 1ª. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona. Tel. 93 470 53 20. Fax. 93 473 31 20.

LA CORUÑA Copérnico, 28. Edificio BCA 28. 15008 A Coruña. Tel.  981 14 00 30. Fax. 981 26 21 93.

CARTAGENA Atraque Sureste, 10-11. 30350 Escombreras. Cartagena. Tel. 968 50 36 50. Fax. 968 50 21 42.

ZIERBENA VIZCAYA Punta Sollana, 11. Acceso Sur Punta Lucero. 48508 Zierbena. Vizcaya. Tel. 94 496 51 11. Fax. 94 635 55 13.

LISBOA Palença de Baixo. 2801-601 Almada. Portugal. Tel. +351 212 949 100. Fax. +351 212 943 134.

 Extracción de semillas 
oleaginosas

 Importación de harinas 
y cereales

 Refinería de aceites 
vegetales

OLEAGINOSAS

HARINAS

CEREALES

ACEITES

Lotería de Nadal 
para os socios

Como cada ano, Feiraco reservou o número 72147 

da Lotería Nacional para o sorteo do vindeiro día 

22 de decembro de 2015. Os socios que o desexen 

poderán adquirir este número nas axencias e 

oficinas de Feiraco, en participacións mínimas de 

5 euros.
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Alimentamos un xeito 
de ser con nova campaña

Desde o pasado mes de setembro e ata o mes de 

novembro, as nosas novas insercións publicitarias 

estiveron presentas en prensa, televisión e valos 

expostos en cada unha das cidades galegas. 

Feiraco realizou unha nova campaña de 

comunicación “Alimentando un Xeito de Ser”, 

dirixida a todos os galegos e galegas, coa intención 

de achegar a nosa gama de leites clásicos a toda 

a comunidade, remarcando o protagonismo do 

leite Únicla e a súa nova imaxe, enfatizando o 

seu atributo máis destacado mediante o slogan 

“ÚNICLA, O leite de mellor sabor”. 

Un xeito único de facer as cousas
O noso equipo humano e os colaboradores que nos 

acompañan no noso desenvolvemento, axúdannos 

a construír e a fortalecer a nosa identidade. 

Pero, ademais, un dos obxectivos da Cooperativa 

é estar preto dos consumidores, para que coñezan 

todas as características dos produtos Feiraco e para 

poder transmitirlles o noso xeito de facer as cousas; 

un xeito diferente polos valores que forman parte 

da marca: cooperación, calidade, naturalidade, 

galeguidade e compromiso cos socios. 

Desde a Cooperativa decidimos 
investir nesta nova campaña 

para achegar aínda máis a nosa 
marca aos clientes potenciais

•	A Galeguidade, que simboliza o orgullo de 

pertenza.

•	A Naturalidade, que é a consecuencia dun 

compromiso coa sustentabilidade da natureza e 

o bo facer. 

Desde a Cooperativa tamén decidimos investir 

nesta nova campaña para reforzar a convicción de 

quen conta con nós na súa aposta por produtos con 

valor engadido que enriquecen a súa dieta diaria: os 

consumidores concienciados coa riqueza do país e 

coa orixe e a calidade dos alimentos que consumen.

Tamén facemos 
telepromoción na TVG coa 

coñecida actriz de “Pazo de 
familia”, Nieves Rodríguez

Son tres os eixes estratéxicos que sustentan a 

integridade da nosa marca:

•	O Cooperativismo, que expresa solidariedade e 

compromiso co territorio.

Un rostro coñecido
Xornais como La Voz de Galicia, El Correo Gallego, 

Faro de Vigo e La Opinión, e as televisións galegas 

máis destacadas (V Televisión e TVG) fanse eco 

dunha campaña que remata a finais de novembro. 

Desta vez tamén decidimos incluír o testemuño da 

coñecida actriz protagonista de “Pazo de familia”, 

Nieves Rodríguez, que comparte co público da TVG 

as bondades do leite Únicla. 

Imaxes do spot da nova campaña

Da súa man, a audiencia coñece as virtudes que 

caracterizan o noso produto mediante mensaxes 

clave que se reforzan: “O leite Únicla séntame ben”, 

“O leite de mellor sabor”, e “Sempre bebo Únicla”.

Un anuncio con valores de marca 
En canto ao noso spot para a campaña, desta 

vez é unha cativa a que protagoniza o anuncio, 

unha rapaciña que amosa tenrura ao darlle de 

almorzar ás súas mascotas cos nosos alimentos: 

leite para o gato, queixo para o paxaro, unhas 

pinguiñas de iogur para o peixe e, finalmente, un 

Iogu+ para ela. 

A cativa confía en Feiraco porque a súa familia 

tamén o fai; saben que a calidade é o único xeito 

de traballar dunha Cooperativa fundamental 

para o noso agro dende hai décadas, que ten 

no control dos produtos a súa máxima e que 

sempre garante orixe 100% galega. Detrás dos 

lácteos e do leite Feiraco están o saber facer e a 

experiencia dos nosos cooperativistas, esoutra 

gran familia galega. 
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Montaxe e IVE incluídos. Válida ata o 31 de decembro de 2015 
ou fin de existencias 

Montaxe incluída nas nosas instalacións. A xestión de 
pneumáticos usados nas cubertas das seguintes dimensións 
14.9R30 ata 18.4-34 será de 0,27 céntimos/kg
Válida ata o 31 de decembro de 2015 ou fin de existencias.

Turismo

Campaña de pneumáticos 2015

Agrícola

E lembre, tamén de oferta

DIMENSIÓN MARCA MODELO PREZO

155/80-13 79T BFGOODRICH TOURING 41 €

TIGAR SIGURA 38 €

175/70-13 82T BFGOODRICH TOURING 43 €

TIGAR SIGURA 38 €

175/65-14 82T MICHELIN ENERGY SAVER+ 62 €

BFGOODRICH G-GRIP 46 €

TIGAR SIGURA 42 €

185/60-14 82H MICHELIN ENERGY SAVER+ 65 €

BFGOODRICH G-GRIP 49 €

TIGAR HITRIS 44 €

195/50-15 82V MICHELIN ENERGY SAVER+ 71 €

BFGOODRICH G-GRIP 55 €

TIGAR HITRIS 48 €

205/55-16 91V MICHELIN CROSSCLIMATE 94V 91 €

MICHELIN SAVER+/PRIMACY 3 81 €

BFGOODRICH G-GRIP 67 €

225/45-17 91Y MICHELIN CROSSCLIMATE 94W 120 €

MICHELIN PILOT SPORT 3 112 €

BFGOODRICH G-GRIP 87 €

225/40-18 92Y MICHELIN PILOT SPORT 3 130 €

BFGOODRICH G-GRIP 96 €

DIMENSIÓN MARCA MODELO PREZO   

11.2R24 TAURUS 114A8/111B POINT 8 TL 303 €

11.2/10-24 ALLIANCE 8PR TT R-1 FARM PRO 324 182 €

13.6R24 TAURUS 121A8/118B POINT 8 TL 408 €

13.6-24 ALLIANCE 8PR TT R-1 FARM PRO 324 250 €

14.9R24 TAURUS 126A8/123B POINT 8 TL 480 €

14.9-24 ALLIANCE 8PR TT R-1 FARM PRO 324 278 €

13.6R28 TAURUS 123A8/120B POINT 8 TL 480 €

13.6-28 ALLIANCE 12PR TT 324 390 €

14.9R30 TAURUS 129A8/126B POINT 8 TL 563 €

14.9-30 ALLIANCE 8PR TT 324 345 €

16.9R30 TAURUS 137A8/134B POINT 8 TL 629 €

16.9/14-30 ALLIANCE 8PR TT R-1 FARM PRO 324 381 €

18.4R30 TAURUS 142A8/139A POINT 8TL 690 €

18.4-30 ALLIANCE 8PR TT R-1 FARM PRO 324 418 €

16.9R34 TAURUS 139A8/136B POINT 8 TL 737 €

16.9/14-34 ALLIANCE 14PR TT 324 526 €

18.4R34 TAURUS 144A8/141B POINT 8 TL 823 €

18.4-34 ALLIANCE 8PR TT M324 470 €

Anti-conxelante 
Brook’s

4,70€Líquido 
parabrisas

3,69€ Aceite 
Motor Agip

7,19€
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Logo de darnos a benvida, celebrouse a apertura 

da xornada “Impacto da liberalización do sector 

lácteo en Europa. Que futuro?” por parte de Gabi 

Zimmer, presidenta do GUE/NGL, e Lidia Senra, 

eurodeputada do GUE/NGL. Dos puntos máis 

importantes que tocaron destaco:

Visita ao Parlamento 
Europeo e xornada en Bruxelas

O pasado día 1 de setembro emprendemos unha 

viaxe a Bruxelas (Bélxica) para visitar o Parlamento 

Europeo. No noso programa sempre tivemos moi 

claro que non sería só unha visita turística, senón 

que ben seguro nos atoparíamos cunha realidade 

que nos afectaba directamente. 

Todo o que se nos contaba neste contexto ía a 

ser esencial, xa que xustamente por aquelas datas 

movíanse correntes de gran inestabilidade no noso 

sector lácteo, e que mellor que ir ao berce onde se 

toman as decisións de gran relevancia. 

O feito de ver in situ como os nosos compañeiros 

de diferentes países e aliados europeos expuxeron 

as súas experiencias, o seu marco económico e 

produtivo referente ao sector lácteo –dirixido cada 

un deles desde a súa perspectiva circunstancial–, 

medindo os termos de produción e exportación 

nunha vara o máis equitativa posible, supúxonos 

apoiarnos nun concepto moito máis amplo da 

realidade pola que está pasando o noso sector a 

nivel mundial.

Compañeiros de diferentes 
países e aliados europeos 

expuxeron as súas experiencias 
nesta xornada

Unha vez posto sobre a mesa este abanico de temas, 

escoitamos as opinións de Isabel Vilalba, produtora 

de leite, secretaria xeral de SLG e coordinadora 

europea de CEVC, que tocou a baixada de prezos 

no sector, causante da falta de perspectivas, a 

regulación da produción, así como os prezos 

estables para un modelo de produción sustentable.

Pola súa banda, Romuald Schaber, produtor de 

leite e presidente do European Milk Board, despois 

de situarnos no contexto actual europeo, recalcou 

a importancia de contabilizar e xestionar todos os 

datos posibles.

Ademais, tamén se expuxo o caso de Francia, 

liberada no 2009, onde –por un período de tres 

anos– os agricultores miraron a forma de adaptarse 

ao novo mercado, organizáronse para ser máis 

activos e ter maior poder de decisión. Xurdiu o 

contrato de exportación e creouse a internacional 

do leite, feitos que marcaron un contexto.

A continuación, Nicolás Bezençon, Uniterre Suíza, 

amosounos a situación dese país tras as cotas; 

tamén mencionou o tema da regulación e o feito 

dunha base xurídica.

Por último, Mikel Azkarate Tomassone, produtor 

de leite e membro de EHKOlektiboa, relatounos 

a iniciativa pola que levou a cabo a primeira 

gandería e queixería ecolóxica de Navarra, Jauregia. 

Puntualizou a importancia do relevo xeracional e 

da persistencia no campo, o valor e o respecto que 

debemos ao medio rural e ao ambiente.

Mikel Azkarate logrou ter unha granxa ecolóxica 

onde se opta pola diversificación do produto, o que 

resulta atraínte para o consumidor, que valora máis 

o ecolóxico e, sobre todo, o modo sustentable.

O contexto internacional
Nunha segunda mesa redonda expúxose un contexto 

máis internacional. Así, Diane Dowling, mostrou a 

situación de Canadá, que dá cabida a explotacións 

pequenas e medianas, puntualizou os acordos 

comerciais, e explicounos que non hai subvencións 

como incentivos para a produción, apostando pola 

diversificación mantendo a calidade.

De seguido, Néstor Alfredo Díaz Benítez presentou 

a situación de Colombia, onde teñen un mercado 

invadido por derivados lácteos bebibles, facendo 

que desapareza o artesanal. Ademais, fixo fincapé 

nos TLC e na súa repercusión na crise.

Pouco despois, Gérard Choplin fixo un amplo 

recorrido como experto no sector agrario. 

Comentou a necesidade dunha política nova para 

unha agricultura mediana e sustentable adaptando 

a PAC ás condicións de conservación do ambiente 

e apostando pola diversidade. Tamén puxo en 

valor o feito de construír e respectar o noso propio 

contorno. Gérard Choplin pretende promover 

iniciativas para unha motivación poñendo en valor 

a nosa cultura e o sentimento de arraigo polo que 

é noso.

Como vedes poderiamos seguir falando desta 

xornada, xa que foron moitos os contidos que nos 

expuxeron. O máis importante é que, de volta a casa, 

independentemente da nosa posición, sexamos 

conscientes dunha realidade que afecta ao noso 

sector día a día e que sexamos nós un elemento de 

dinamización social, económico e cultural.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco

•	Efecto dumping (competencia desleal).

•	Liberalización das cotas.

•	Explotacións pequenas, familiares e 
medianas.

•	Política pública?

•	Regulamentación de prezos:  
 
Retención 
Intervención 
 

•	Remuneración mínima?

•	Ser máis eficiente e profesional.

•	Produción suxeita á regulación.



Xornada sobre “Mulleres, 
participación e liderado”

Día Internacional 
das Mulleres Rurais

O pasado 21 de setembro tivemos a oportunidade 

de asistir en Madrid a unha xornada organizada 

por Cooperativas Agro-alimentarias de España 

e o Instituto da Muller para a Igualdade de 

Oportunidades (IMIO). Nela expuxéronse as 

conclusións ás que se chegaron tras realizar unha 

experiencia de intercambio entre mulleres de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España con 

Noruega, así como tamén o camiño que aínda 

nos queda por percorrer para conseguir unha 

maior presenza da muller en postos de dirección 

e liderado.

No acto, Rosa Urbón, directora do Instituto da 

Muller, destacou que a igualdade repercute na 

competitividade e no rendemento das empresas, 

ao mesmo tempo que anunciou un Plan para 

a promoción das mulleres no medio rural. A 

continuación, Eduardo Baamonde, director de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, opinou 

que os avances lexislativos en España enmarcan 

un entorno político e social cunha conciencia 

empresarial cada vez máis implicada. 

Pola súa banda, o embaixador de Noruega, Johan 

Chistopher, destacou o potencial e a innovación 

que aportan as mulleres ao sector agroalimentario 

e que, no seu país, a pesar de que contan cunha Lei 

de Cotas que obriga ao 40% dos postos directivos 

sexan mulleres, aínda lles queda moito por avanzar 

no ámbito de conciliación e no tema salarial. 

Equilibrio e novas oportunidades
Ademais, na primeira mesa redonda, baixo o 

título “Transferencia de conocimientos y buenas 

prácticas con Noruega”, na que participou Jerónima 

Bonafé, presidenta da Asociación de Mulleres 

de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

destacou a necesidade de formarnos.

Na segunda mesa redonda, baixo o título “Avanzar 

hacia una participación equilibrada en la toma 

de decisiones: nuevas oportunidades, nuevas 

propuestas”, participou o noso presidente, José 

Como ben nos ensinou a historia, a muller foi, é e 

será imprescindible no ámbito rural, sendo un piar 

fundamental para o desenvolvemento económico e 

agrícola. Dende o 2008 fixouse o día 15 de outubro 

como o “Día Internacional das Mulleres Rurais”, día 

no que se lembra a importancia do papel feminino 

que en moitos casos compaxina tanto o traballo 

agrícola, gandeiro ou calquera outro, co seu papel 

de nai, esposa, filla…

Aínda que ás veces parece unha tarefa imposible, 

sempre atopan a maneira de organizalo todo e 

de estar en todas partes, facendo que todo sexa 

máis doado. Pero, a pesar de que teñamos un día 

así de importante, a valoración da muller debe ser 

todos os días, semanas e meses, xa que o noso día 

a día fórmase en conxunto coas persoas do noso 

entorno. 

Queda moito por facer en canto á igualdade entre 

as mulleres rurais e urbanas, como pide a presidenta 

da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais 

(Fademur). Somos unha sociedade aberta e 

avanzada nalgúns ámbitos, polo que parece mentira 

que siga habendo prexuízos entre as mulleres 

urbanitas que gozan dun maior prestixio fronte 

ás mulleres do rural que teñen limitados algúns 

dereitos e oportunidades sobre todo laborais, así 

como un acceso máis complexo á información.

Actualmente, podemos ver moitas menos mulleres 

no campo, aínda que en Feiraco temos a sorte 

de contar cunha ampla marxe de socias titulares 

ou cotitulares de explotación; o feito de ter unha 

titularidade compartida danos pé a que se vexa 

reflectido na actividade económica, mulleres que 

en moitos casos significan a supervivencia dos 

pobos rurais.

Por un empoderamento real
Cada día é máis necesaria a presenza da muller 

en órganos de goberno: de cooperativas, 

doutros organismos… Isto fará sen dúbida que 

o desenvolvemento rural sexa sustentable e 

Montes, que aproveitou a súa intervención para 

salientar que a nosa Cooperativa conta cun 33,3% 

dos postos de dirección desempeñados por 

mulleres. 

equilibrado, apostando por un forte relevo xeracional. 

Este empoderamento pretende facerse máis visible 

cun apoio en programas e xornadas, así como tamén 

no ámbito xurídico e lexislativo. 

Un exemplo son as axudas no contexto da PAC no 

período 2014/2020, o recentemente estreado Plan 

Integral de Promoción das Mulleres no Medio Rural 

2015/2018, que se centra na visibilidade da muller, 

na participación e formación, na conciliación e 

igualdade; en definitiva, no emprendemento e 

no fomento do medio rural, que repercutirá na 

economía e no emprego da noso contorno.

Ademais, sinalou a importancia de contar con un 

Plan de Igualdade dende o 2009 recoñecido co 

Distintivo de Igualdade na Empresa por parte do 

Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. 

José Montes tamén recoñeceu o mérito de ser a 

primeira empresa alimentaria da nosa comunidade 

adherida á Rede Española do Pacto Mundial de 

Nacións Unidas. 

Nesta xornada estiveron presentes comunidades 

de practicamente toda España. Galicia tamén 

estivo representada por Agaca, na persoa de Ruth 

R. Ferreiros.

Como conclusión a esta xornada temos que 

ter presente que necesitamos formarnos para 

construír unha igualdade de oportunidades máis 

equilibrada para aproveitala e sacar a maior 

rendibilidade. Ademais, debemos fomentar a 

colaboración entre entidades asociativas agrarias 

e federacións territoriais para que esta igualdade 

sexa máis efectiva.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco

As mulleres rurais son a base da familia e tamén 

do campo como parte fundamental da economía 

do sector primario, xa que coa súa forza (tanto 

física como mental), coa súa implicación, vontade 

e ilusión, son a peza clave para o desenvolvemento 

da produción agrícola e familiar. Por iso, nun día 

como este, hai que alzar a voz para defender os 

nosos dereitos, impulsarvos a seguir loitando e 

compaxinando papeis tan importantes e darvos as 

grazas por todo o traballo que facedes con tanta 

dedicación, cada unha dentro das súas posibilidades 

e respectando sempre as limitacións.

Feliz día da muller rural a todas.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco
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Torta de castañas e chocolate

Ingredientes:

•	500 ml de leite enteira Feiraco

•	300 g de manteiga Feiraco 

•	250 g de azucre

•	1 kg de castañas

•	1 libra de chocolate negro ou con leite 

•	6 follas de xelatina

•	1 vaso de auga

•	1 culler de sal

•	1 paquete de galletas redondas

Para decorar:

•	Amorodos ou calquera froita ao gusto

Preparación:
En primeiro lugar hai que esmagar a galleta e 

mesturala con 100 g de manteiga quente ata 

formar unha masa, que deixaremos na neveira 

para que se endureza. Temos que pelar as castañas 

e reservalas. Colocamos as 6 follas de xelatina en 

auga quente. Por outro lado, fervemos o leite e 

engadímoslle as castañas e o sal, deixando cocer 

todo durante 40 minutos. 

Logo hai que engadir a libra de chocolate en anacos 

e a xelatina, e removemos ata que quede unha 

mestura homoxénea. Despois temos que mesturar 

o azucre cos 200 g de manteiga sobrante e engadilo 

á mestura anterior, batendo ata que se converta 

nunha crema. 

A continuación, vertemos a crema no molde 

de galleta unha vez que estea dura; metemos a 

mestura na neveira durante polo menos 10 horas. 

Por último, cando comprobemos que está sólida, 

extraemos o molde e decoramos ao gusto.

http://www.lantero.com
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