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Presentación

A clave está na cooperación
hai elementos e circunstancias que son os que máis
tensan a corda. E isto é lamentable porque debería
haber vontade decidida para removelos e buscar
pactos sustentables de viabilidade.

Foto: Óscar Corral

Por unha parte, están os mercados nun mundo
globalizado. Parecería que deberan favorecer a
busca do equilibrio e da igualdade e, así e todo,
acaban volvéndose un motivo de desigualdade
severa entre o norte e o sur, entre os consumidores
e os produtores. Imponse, polo tanto, a necesidade
dun pacto global para buscar solucións a
este desequilibrio, que provoca movementos
importantes de masas humanas que se moven pola
fame e a desigualdade. O panorama que se intúe no
horizonte é dramático: a fame.

José S. Montes Pérez
Presidente de FEIRACO
Ríos de tinta, situacións tensas, momentos de
certo optimismo, reunións de traballo en busca de
solucións, asembleas de pactos ou de discusión,
manifestacións que se alongan moito no tempo…
son situacións que complican as relacións e crean
un ambiente insostible, por esgotador, e sen que nel
se albisquen solucións, creando certa decepción ou
resignación desmotivadora.
O nivel de expectación é elevado e a crispación
notable e isto, moitas veces, provoca reaccións
pouco afortunadas que mesmo afectan á parte débil
da cadea. Polo ben de todos, entre os diferentes
elos da cadea alimentaria debe imporse un diálogo
aberto e transparente, para buscar solucións
efectivas que a equilibren.
Neste ir e vir de situacións tensas foron aparecendo
algunhas luces que non acaban de ser definitivas ou
estables. O entendemento entre as partes non acaba
de ser real, con momentos de aproximación pero
con outros de impotencia pola falta de vontade real.

A necesidade de organizar a economía segundo
a xustiza, o respecto ao ser humano e os recursos
naturais, xa non é unha cuestión de opinión
moral ou política, é un imperativo que nos esixe
poñer algo da nosa parte. O consumidor é o
último anel do sistema económico e como tal
ten a responsabilidade e o poder de cambiar o
estado ao que se nos induce desde os medios de
comunicación social.

Manifestacións evidentes
As manifestacións da crise social e ambiental no
planeta son evidentes: todos os días atopamos
exemplos, ao noso arredor ou nos medios de
comunicación, do inxusto reparto da riqueza
e do aumento da pobreza ou dos efectos que o
actual desenvolvemento non sustentable ten para
a natureza.
Coa nosa forma de consumir podemos influír na
marcha da economía e do mundo de forma directa.
Un consumo consciente e responsable, que sexa
beneficioso para a natureza e as persoas traballadoras
que elaboran eses produtos, é un instrumento
decisivo de presión fronte ao mercado. Por iso,
debemos aceptar o compromiso persoal de que o
noso consumo sexa ético, ecolóxico e solidario.

Consumo responsable
Aínda admitindo que a situación non é doada e que
non todos os chanzos teñen igual responsabilidade,

Fálase hoxe deste tipo de consumo como unha
parte importante da solución aos problemas que
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xorden dos mercados, pois aínda que pareza
demagóxico, non o é, xa que co impulso do
comercio xusto promóvese unha relación comercial
entre produtores e consumidores, pasando por
outros chanzos intermediarios como a industria e
a distribución.

A cuestión non é doada, xa que hai que concretar
moi ben e con moita transparencia de que custos
falamos en cada caso:

Algúns dos principios para que o comercio sexa xusto
teñen que ver con que os produtores formen parte
de cooperativas que funcionan democraticamente;
se rexeite a explotación laboral infantil; se promova
a igualdade de condicións laborais entre homes
e mulleres; se fomente o traballo con dignidade
respectando os dereitos humanos; o prezo que se
paga aos produtores permita condicións de vida
dignas; se favoreza o coidado do medio natural e
se procure o xeito de evitar intermediarios entre
produtores e consumidores.

• Entre as industrias hai diferentes custos
de produción, algúns deles alleos á propia
organización empresarial.

Estes elementos afectan de xeito diferente ao
problema que nos ocupa, pero haberá que telos
en conta se queremos chegar ao 2050 cun mundo
en equilibrio.

• Entre produtores hai diferencias notables no custo
por litro de leite.

• A distribución tampouco ten toda a mesma
capacidade.
Polo tanto, haberá que chegar a un consenso
para que uns e outros se esixan e compitan
equilibradamente. Posiblemente o anel constituído
polos produtores, chamado débil –que por outra
parte é clave na produción de alimentos sans–,
sexa o que máis ten que mellorar en eficiencia
e rendibilidade, xa que hai diferencias moi
importantes entre eles.

Cadea alimentaria
De entre as novas leis e normativas que se
promoveron nos últimos tempos (e que nos afectan
especialmente no sector primario agrogandeiro),
como son o paquete lácteo, a lei de integración
cooperativa ou a lei de medidas para mellorar o
funcionamento da cadea alimentaria, esta última
parécenos sumamente importante para abordar
solucións eficaces.
Unha das súas propostas pasa porque entre
os diferentes elos da cadea alimentaria haxa
transparencia total, coa obriga de que cada un deles
achegue publicamente e perante os organismos
competentes pactados previamente, a diferenza
entre os custos de produción e os prezos de
transferencia, para poder identificar as marxes de
cada un e ordenalas con transparencia.
A proposta de PLS era moi interesante e ben
intencionada pero, como non se respectaron os
tempos, preténdese volver a retomar a súa positiva
intencionalidade. Agora, o equilibrio dentro da
cadea alimentaria vese como solución, pero ten que
haber máis que boas intencións e someterse a unha
arbitraxe externa.

Equilibrio
Hai tempo que se vén falando da situación de
estrema vulnerabilidade no sector lácteo español
e aínda, máis en particular, na do galego. A
volatilidade de prezos, a presión das grandes cadeas
de distribución e a súa carreira por posicionarse
con marcas de distribución propias, así como a
atomización da oferta, colocan ao sector nunha
situación crítica, que non só non desaparece, senón
que podería incrementarse tras a desaparición
do sistema de cotas lácteas. Vense urxindo o
desenvolvemento de novas estratexias por parte
dos produtores e, especialmente, por parte das
cooperativas non transformadoras, excesivamente
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dependentes da industria e, en moitos casos, moi
débiles á hora de negociar cos seus clientes, o que
leva a unha maior presión sobre os prezos pagados
aos seus provedores.

Xornada de altura
Ante este panorama, Cooperativas Agroalimentarias
de España, xunto con AGACA, acaba de organizar
un curso para consellos reitores, que permite
desenvolver e mellorar esta situación e cooperar
coa sustentabilidade do sector.
A xornada foi de altura, animada por persoeiros
brillantes que trataron de ir conducindo aos
participantes ás súas propias conclusións sobre a
viabilidade dos modelos actuais e a identificar unha
visión a curto prazo, que axude a tomar decisións
nas propias cooperativas coa finalidade de acadar a
estabilidade que actualmente non se ten.

O anel constituído polos
produtores é o que máis ten
que mellorar en eficiencia
e rendibilidade

A tarefa é enorme, pois trátase de adaptármonos
a un cambio de paradigma: non basta con
producir bo leite a baixo custo para ter garantida
a súa comercialización. Estamos obrigados a dar
un gran salto no desenvolvemento das estruturas
comercializadoras (tanto as que facemos
transformación, como as que simplemente
colocan o leite no mercado, a través da industria
que posteriormente o comercializa).

e as confrontacións inútiles e promovendo a
desaparición dos pequenos reinos de taifas, que
sempre se pretenden crear.
Nesta nova situación con novos paradigmas
no sector, varios parecen ser os elementos
conceptuais que hai que ter en conta, entre os que
se barallan os seguintes:
• ou acadamos dimensión e implicación de gran
número de ganderías no proceso ou as saídas
son cada vez máis limitadas. A dimensión,
organización e estruturación deixou de ser
unha posibilidade, para converterse nunha
necesidade básica;
• ou logramos buscar sistemas que permitan
reequilibrar os movementos económicos
nos mercados ou estaremos constantemente
enfrontándonos por estes desaxustes;
• ou o sector lácteo galego, no seu conxunto, actúa
e toma decisións sectoriais como gran rexión
produtora láctea da UE (8ª rexión) ou asumimos,
mediante a reconversión salvaxe, que non temos
capacidade organizativa e estrutural para ocupar
tal posición;
• ou buscamos alianzas, pactos (internos e
externos) e con intelixencia e visión de futuro que
empurren ao sector no seu acordo conxunto cara
un salto cualitativo e cuantitativo ou afrontemos
a parálise do sector;
• ou asumimos que o modelo máis operativo para
afrontar os retos de futuro son as cooperativas
e a súa unión (integración) e a unión de todos
os gandeiros nas mesmas (concentración da
oferta), ou teremos que seguir agardando por
outros modelos.

Facer cambios e buscar novas estratexias

Seguindo igual, nada cambiará

Canto tempo deberá transcorrer para que
sexamos conscientes de que nos enfrontamos
a novos retos no sector? Canto antes teñamos
asumida a necesidade de facer cambios e
buscar novas estratexias (desde a produción
ata a transformación, pasando polas propias
cooperativas), antes nos poñeremos de xeito
unánime mans á obra, esquecendo as divisións

Se queremos resultados positivos temos que
cambiar. Seguindo igual, nada cambiará. Algúns
esperan que sexa o outro quen lidere, pero
nunha Cooperativa o liderado é de todos. Polo
tanto, tócanos participar en accións concretas
de integración dentro da propia Cooperativa, ao
mesmo tempo que avanzamos en alianzas cos
outros. Este camiño é irrenunciable, e nel estamos.
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A voz do socio

Foto: Jesús Nieto

SAT Cives, unha explotación
de referencia de Mazaricos

Hai agora oito anos, na parroquia mazaricá de Colúns, catro mulleres e un home decidiron
xuntar esforzos para seren máis competitivos e crearon SAT CIVES: unha explotación
que ocupa máis de 90 hectáreas de superficie e completamente equipada con moderna
maquinaria agrícola que, co paso do tempo, se converteu nunha das máis rendibles de
cantas se integran na nosa Cooperativa.
Foi no ano 2007 cando o matrimonio conformado
por Jesús Antonio París Carballo e Mari Luz Danis
Romero iniciou conversas coas súas veciñas Nicole
Lago Piñeiro, María Elvira Lago Tuñas e Divina
García Sendón de cara a unir as súas explotacións
lácteas. “Temos parentesco distanciado e decidimos
xuntarnos porque as nosas explotacións estaban
quedando obsoletas. Ou acometiamos un cambio,
ou tiñamos que abandonar”, sinala París. Ao ano
seguinte, en 2008, SAT Cives –na que participa
cada unha das tres mulleres ao 25% e o matrimonio
tamén ao 25%– era xa unha realidade.

Logo dun importante investimento, os socios
trasladaron o gando ás novas instalacións, no
lugar de Cives. En concreto, a unha nave de máis
de 2.000 m2 e con máis de 200 cubículos. Nos anos
2010, 2011 e 2012, levaron a cabo ampliacións
construíndo naves para a maquinaria e para as
vacas secas e en preparto.
Hoxe, case oito anos despois, Jesús Antonio París
afirma que foi “un acerto” unirse. Cre que esta é a
liña que se debe seguir no eido agrario galego e
non ten dúbidas en recomendar a outros gandeiros
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que sumen sinerxías entre eles. “Iso si, cómpre
asociarse con xente cunha idea do traballo e de
negocio similar”, destaca e “antes de dar o paso, é
preciso falalo todo moito” para que non queden
cabos soltos. Tamén precisa que, cando se aborda
unha unión deste tipo, ás veces hai que ceder nas
pretensións individuais, en beneficio da explotación.

calidade das forraxes, posto que se trata dun asunto
que incide directamente, tal e como destaca París,
no rendemento das vacas. Para as secas, conforman
cada ración diaria uns 7 quilos de silo, 3 de
concentrado e 6 de palla. Para as vacas en lactación,
en cambio, a ración diaria supera os 25 quilos de silo
de millo e os 14 de herba e case 10 de concentrado.

Preto de 500 vacas

Sobre o acordo lácteo

Nas naves de SAT Cives, cuxa actividade principal
é a produción de leite, acomódanse diariamente
preto de 500 vacas (entre adultas e tenreiras), das
que aproximadamente 235 son de muxidura. A
produción diaria de leite por vaca e duns 37 litros.
“É unha das explotacións integradas en Feiraco
con mellores custos de produción. O ano pasado
situámonos entre as tres primeiras e este ano
volvemos estar no grupo de cabeza”, explica París.

Preguntado sobre a súa opinión arredor do recente
acordo lácteo, Jesús Antonio País afirma que,
lamentablemente, no caso de SAT CIVES, aínda
non se viu reflectida ningunha suba na factura
do leite. “De momento non vimos nada. Aínda
que se sinalou que o leite subiría lixeiramente,
aproximadamente un céntimo, nós seguimos
cobrando o mesmo que antes da folga. De
momento non, non influíu”, destaca.

A explotación destaca tamén por ser un referente
de benestar animal. Conscientes da importancia
que ten o confort dos animais na óptima produción
de leite, os socios de SAT Cives decidiron realizar
ampliacións nos cubículos (que acadan 1,30 metros
de ancho cada un) e fixeron, tamén, unha zona
para as secas e outra para preparto, na que as vacas
pasan máis de tres semanas antes de parir.

Moderna maquinaria agrícola
Os socios contan con moderna maquinaria para
a realización das tarefas agrícolas, froito do gran
investimento que acometeron. Posúen carro
mesturador propio; seis tractores (catro grandes
e dous pequenos); dúas cisternas grandes e dúas
máis pequenas; dúas rotativas; un autocargador ou
unha trituradora de herba, entre outras.

Nas naves desta explotación
acomódanse diariamente
case 500 vacas, das que 235
son de muxidura
A explotación ocupa aproximadamente unhas
90 hectáreas de terreo. Esta superficie é propia,
pero cunha parte en aluguer. Nela, os socios
plantan, principalmente, millo e herba e están
especialmente sensibilizados coa cuestión da

O futuro da explotación,
ligado ao do sector
Se algo teñen claro os socios de SAT Cives é
que o futuro da súa explotación vai estar ligado
a como se comporte o sector en termos xerais.
“A nosa sociedade vai ben, a xestión é boa”,
explica Jesús Antonio París, que non dubida
en agradecer a Feiraco a súa implicación para
facer máis doada esta xestión. “Porén, malia a
que somos unha das explotacións con custos
de produción máis optimizados, hai meses
nos que temos dificultades. Isto é innegable”,
sentencia este gandeiro.

10

Entrevista

Maximino
Viaño
Director
Agropecuario
de Feiraco

Maximino Viaño comezou a traballar en Feiraco en 1976. Tras desenvolver a súa actividade
profesional en diferentes postos, en 1984 incorpórase ao departamento comercial. Oito anos
máis tarde, fíxose cargo da Dirección Comercial de Pensos. Desde 2005, é o encargado da
Dirección Agropecuaria de Feiraco, cargo no que se mantivo ata hai poucos días. Agora,
con motivo da súa prexubilación, concede unha entrevista á nosa revista na que detalla a
evolución da Cooperativa ao longo dos últimos 40 anos, da que foi testemuña directa.

“Temos que apostar por produtos con máis valor
engadido, que acheguen estabilidade ao sector”
Que fitos destacarías da traxectoria da
Cooperativa? Destacaría dous momentos que
considero transcendentais. O primeiro alá polo
ano 1979, coas eleccións á Presidencia que gañou
D. Jesús, por unha escasa marxe de votos. A partir
dese momento, a Cooperativa logrou consolidarse
e separou a política das decisións empresariais
(eran os primeiros anos da democracia). O segundo
fito foi no ano 2005, coa incorporación de José
Luis Antuña á Dirección Xeral, pois encargouse de
profesionalizar a xestión.

Foron dúas persoas claves na historia de Feiraco.
Don Jesús, pola súa visión de crear unha cooperativa
para o desenvolvemento económico da comarca.
No caso de José Luis, pola súa constancia e
esixencia, empezando por el mesmo. Trátase dunha
persoa que ten as ideas claras, fala e actúa de forma
directa, coa finalidade sempre de mellorar. No meu
caso persoal, un gran cambio produciuse en 1984,
cando pasei do departamento de administración ao
comercial.
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Que liñas marcan a evolución de Feiraco ao
longo dos anos? Nos seus inicios, Feiraco foi o
motor económico dunha zona na que o atraso era
considerable. Nesta época, a xestión realizábase
máis con criterios sociais que económicos. Nos
últimos anos, cambiaron as tornas. Agora dáselle
prioridade aos fundamentos económicos, pero
sen descoidar, por suposto, os sociais. Os tempos
foron cambiando e a Cooperativa foise adaptando
ás circunstancias de cada momento. Unha vez, en
2004, falando con Don Jesús expúxenlle a seguinte
reflexión: nos primeiros anos viña o paisaniño
a falar con vostede (sacaba a gorra) e dicía: “D.
Jesús, se puidera pagarme máis polo leite, xa que
teño que darlle de comer aos fillos…”. A seguinte
xeración xa lle dicía: “Sr. García, tenme que pagar
máis o leite porque teño que mandar aos fillos
a estudar”. E a seguinte, a actual (os netos dos
primeiros), xa lle din: “García, ou me paga máis o
leite ou teño que marchar”. Son distintas formas
de negociar, a primeira por unha necesidade de
subsistencia persoal e a última por unha necesidade

En Expofegasa, en Ordes, no ano 1994, con D. Jesús García Calvo,
presidente fundador de Feiraco.

“A Cooperativa foise
adaptando ás circunstancias
de cada momento”
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Na Semana Verde do ano 2010, co conselleiro de Agricultura, Samuel Juárez.

de subsistencia empresarial (non esquezamos que
agora as explotacións son empresas). Con todo isto,
considero que existe un alto grao de fidelidade dos
socios en Feiraco, aínda que como en toda relación
hai altibaixos.
Que servizos se engadiron para prestar aos
socios, que anteriormente non existían? Os
servizos fóronse incorporando a medida que
xurdían necesidades entre os socios. Melloras na
alimentación, reprodución, agronomía, calidade
do leite, formación ou xestión técnica son os máis
salientables. Dos últimos servizos en incorporarse,
considero os máis importantes o da formación e
o da xestión económica-financeira. A verdadeira
función dunha Cooperativa radica en comercializar
a produción dos seus socios e a prestación de
servizos que fagan máis rendible a súa explotación.
Neste sentido, cómpre salientar que as ganderías
son empresas e teñen que ser xestionadas con
profesionalidade.
Que supón para ti ter desenvolvido a túa vida
profesional en Feiraco? A verdade é que levo
vinculado a Feiraco desde a súa fundación.
Asistín á inauguración da primeira fábrica de
pensos, o 10 de xuño de 1970 e despois vivín a súa

evolución moi de preto. O meu pai foi o primeiro
secretario e, despois, o xerente da Cooperativa.
Entrei a formar parte de Feiraco o 14 de abril de
1976, aínda que, antes, en setembro de 1971, xa
traballara 15 ou 20 días na loxística da recollida
do leite. Feiraco era unha das alternativas que tiña
ao rematar o servizo militar para incorporarme á
actividade laboral. Desenvolver a miña actividade
na Cooperativa supuxo un reto, unha ilusión
por contribuír a sacar adiante un proxecto
moi beneficioso para a comarca e por formar
parte da gran familia que é Feiraco. Sempre me
sentín orgulloso de colaborar no crecemento da
Cooperativa e no desenvolvemento económico
da comarca.
Como melloraron, ao longo do tempo, os produtos
que ofrece a Cooperativa? Feiraco sempre apostou
pola calidade. A mentalidade de mellora constante
sempre está presente, tanto nos produtos que
se elaboran coma nos servizos que se prestan.
A consigna da máxima esixencia trasládase
a produtores e a consumidores. O obxectivo
de Feiraco é a busca constante de produtos
diferenciadores, sobre todo para a comercialización
do leite, baixo unha lóxica de conseguir crear valor
engadido.
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Que retos cres que debe afrontar o sector? Este é
un sector de futuro. No mundo somos 7.500 millóns
de persoas e no ano 2050 a previsión é a de que
sexamos 9.000 millóns. Na alimentación de toda
esa poboación, o leite vai ser un elemento básico.
En Galicia, que é o que me preocupa, temos un
sector produtor que fixo o seu labor preparándose
para o futuro, pero fallamos na comercialización.
Aí é onde temos que poñer o esforzo agora. Desde
as Cooperativas temos que deseñar proxectos
que nos saquen da situación actual, e apostar por
produtos con máis valor engadido, que acheguen
estabilidade ao sector. Así, cando veñan as crises,
que seguirán vindo, poderémolas afrontar sen
sobresaltos.

“Existe un alto grao
de fidelidade dos socios
en Feiraco”

Agradecementos
Maximino, coñecido agarimosamente como
Minuco, quixo rematar a súa entrevista cunha
serie de agradecementos.
O primeiro deles á Cooperativa en xeral. “A
Feiraco, por estes 40 anos. Sempre estarei á súa
disposición”, manifestou.
Tamén “aos presidentes Jesús García Calvo,
José Antonio Casais Fernández e José Montes
Pérez” porque “de xeito altruísta, contribuíron
ao desenvolvemento do proxecto”.
Asemade, a José Luis Antuña pola confianza
depositada na súa persoa e, finalmente, “aos
compañeiros e compañeiras de traballo,
durante estes 40 anos” e, por suposto, aos
socios, “piar básico da Cooperativa”.
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Importancia da auga
de bebida nas vacas de leite

A auga é moitas veces o nutrinte máis esquecido
por parte de moitos produtores de leite. Porén,
temos que saber que as vacas de leite sofren máis
severa e rapidamente a escaseza de auga que a
deficiencia en calquera outro nutrinte.
• O 87% do leite é auga.
• A auga corporal supón entre o 55 e o 82% do peso
do animal.
• A auga de bebida cobre do 60 ao 80% das
necesidades.
• A auga dos alimentos representa entre un 25 e un
35% das necesidade.
• A auga metabólica é insignificante, <1% de las
necesidades.
Co cal, temos que a auga é o nutrinte máis
importante para as vacas de leite. Neste artigo imos
falar de calidade, faremos referencia á inxesta e aos
factores que inflúen na mesma.

Factores que afectan á inxesta de auga
• Inxesta de materia seca: a maior inxesta de
materia seca, maior inxesta de agua.

• Produción de leite. As vacas beben entre 2 e 3
litros de auga por litro de leite producido.
• Humidade da ración: a maior humidade, menos
inxesta de auga.
• Temperatura e ambiente.
• Sodio inxerido.
• A inxesta de auga está moi relacionada cos
repartos de comida e as muxiduras, os picos de
inxesta de auga coinciden cos da inxesta de
materia seca e son máximos despois da muxidura.
• A comida e a auga deben estar preto (<15 m), isto
é importante para que o animal poida comer e
beber todo o que precise.
• As vacas beben entre 10 e 15 veces ao día.
• O 73% da auga que se consume tómase polo día.
• Consúmense de 4 a 15 litros por minuto.
• O fluxo axeitado é de 125 litros/minuto.
• O 30-50% do consumo prodúcese nas dúas horas
seguintes á muxidura.
• Os animais funden o fouciño entre 2,5-5 cm na
auga.
• A altura ideal para os bebedoiros é de 90
centímetros.
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• As vacas prefiren auga morna (15-20º C) e as
vacas próximas ao parto (-3 a + 3 días) prefiren a
auga un pouco máis quente (30ºC).
• Os bebedoiros deben ser doados de limpar e cun
leito axeitado.
• Os bebedoiros deben estar ben colocados,
permitindo unha boa circulación na granxa, que
posibilite minimizar o efecto negativo das vacas
dominantes. O ideal son 10 centímetros lineais de
bebedoiro por vaca.

A auga é moitas veces
o nutrinte máis esquecido
por parte de moitos
produtores de leite

comportamento das nosas vacas e así poder realizar
axeitadamente o deseño e o manexo nas nosas
explotacións. É preciso dominar cuestión tales
como o ancho idóneo dos corredores, o número
preciso e o tipo de bebedoiros que cómpre instalar
ou as pautas para a súa limpeza.
Como conclusión, polo tanto, temos que o leite
contén case un 90% de auga, así que non é
sorprendente que o consumo de auga dunha vaca
teña un efecto importante na produción de leite. Ao
achegar unha subministración axeitada de auga, as
vacas comerán máis e producirán máis.

As vacas beben entre
2 e 3 litros de auga
por litro de leite producido
Un quilogramo de consumo de materia seca
emprega ata cinco litros de agua. As vacas precisan
polo menos tres litros de auga para producir un litro
de leite. Isto significa que as vacas de alta produción
necesitan máis de 150 litros de auga fresca todos os
días, e dependendo dos climas cálidos e secos, esta
cantidade pode ser aínda maior.

Rigorosos traballos científicos

Por último, non debemos esquecer que ás vacas
gústalles beber rápido. Se non poden facelo, a
inxesta de auga pode caer e a súa produción de
leite tamén. Unha redución do 40% na inxesta de
auga pode reducir a produción de leite nun 25%.

Todas estas observacións están baseadas en moitos
e serios traballos científicos, que nos teñen que
servir para poder comprender máis e mellor o

Alfonso Goris
Veterinario de Feiraco
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Semana Gandeira de Mazaricos
Mazaricos organizou novamente a súa Semana
Gandeira, que se desenvolveu na Picota entre o 23
e o 29 de novembro. Na programación incluíronse,
ao igual que en anos anteriores, xornadas
técnicas leiteiras e unha poxa de xovencas de
raza frisoa, ademais de visitas escolares a Feiraco
e a explotacións lácteas. Tamén se organizou un
concurso de fotografía e debuxos dirixido a todo o
público, baixo o lema Xóvenes e Maiores no Campo.

¿É rendible producir leite en Galicia?

A Xornada Técnica Leiteira tivo lugar o sábado
28 de novembro na Casa da Cultura da Picota.
Comezou as 10:00 da mañá coa intervención de
Jesús Combarro, director de Bancoagro (Abanca),
e versou sobre os produtos específicos que esta
entidade pon a disposición dos gandeiros.

Neste sentido, Juan Freire puxo en valor unha
serie de cuestión tales como o emprego de colza
ou soia (o primeiro paso para aforrar en custos); a
produción de forraxe de millo na explotación (algo
que non sempre é rendible) e as claves para un
bo manexo dos protocolos e rutinas. Finalmente,
ofreceu unha análise sobre se compensa facer a
recría na explotación.

A continuación, o relator Juan Freire Quintáns
intentou dar resposta a seguinte pregunta: ¿É
rendible producir leite en Galicia? Expuxo os
resultados económicos dos tres primeiros trimestres
de 2015 de 20 explotacións lácteas (que forman
parte dun grupo de 60 as cales asesora en xestión).
Paralelamente, o relator abordou as claves para
mellorar a rendibilidade das explotacións.

Tras detallar estas cuestións e como resposta á
consideración inicial de se é posible producir leite
en Galicia de xeito rendible, o relator afirmou que si,
sempre e cando “sexamos eficientes e fagamos ben o
noso traballo”. “Ser un bo gandeiro, non é suficiente,
é necesario tamén ser un bo xestor” concluíu.

Desmontando mitos

O relator presentou o sector gandeiro como
estratéxico para Galicia, dado o marcado
compoñente rural da Comunidade Autónoma,
con dependencia das actividades agrarias en
moitos territorios.
Ao tempo, puxo de manifesto os seguintes
desafíos para afrontar os novos tempos no
eido agrario: regulación, cooperativismo e
necesidade dunha maior profesionalización.
Xunto a isto, a busca da calidade, o saber facer,
o potenciamento das producións ecolóxicas,
unha maior diversificación na produción e a
internacionalización conforman, tamén, os retos
pendentes, tal e como afirmou Combarro.

O terceiro relatorio, desenvolvido baixo o título
“Propiedades do leite na saúde humana – Mitos e
realidades dende o punto de vista científico”, foi
impartido por Carlos Spuch, investigador do Instituto
de Investigación Biomédica de Ourense, Pontevedra
e Vigo. O relator explicou con datos científicos os
beneficios para a saúde que proporciona o consumo
de leite, en especial o leite pasteurizado.
Ao mesmo tempo, intentou desmentir una serie
de mitos creados arredor do consumo de leite de
vaca. Fixo especial fincapé nas súas propiedades
nutricionais, fronte aos chamados leites vexetais.
Neste sentido, indicou que ambos os dous tipos non
son comparables. “O leite de vaca é moito mellor”,
apostilou, e é imposible replícalo nun laboratorio
pola alta cantidade de vitaminas, factores de
crecemento e nutrintes que posúe. “Os zumes de
soia ou avena non son leite”, sentenciou.
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Mesa redonda
Por último, para pechar a xornada celebrouse
unha mesa redonda sobre “Retos, oportunidades
e realidades do sector lácteo”, na que participaron
Ismael Herruzo, gandeiro de Córdoba e membro da
Cooperativa Valle de los Pedroches (COVAP); Ángel
Miranda, director de Alimentación da Cooperativa
Irmandiños e Pedro Ramos, membro da Asociación
Galega Terra e Leite. No debate intentouse dar
resposta a unha serie de preguntas.
A primeira delas foi a de se ten solución a situación
de baixos prezos en orixe do sector lácteo. Ismael
Herruzo afirmou que “de maneira inmediata non
vemos solución, pero si a medio prazo”. Pola súa
banda, Ángel Miranda comentou que un dos retos do
sector e saír desta situación o antes posible e facelo
de xeito unido. Finalmente, Pedro Ramos afirmou
que a solución está en que a Administración estenda
os contratos á distribución.

Á cuestión de cales son as debilidades e fortalezas
do sector lácteo galego, Ismael Herruzo respondeu
que un punto positivo é a climatoloxía (máis idónea
para a produción de leite que a do sur de España).
Como debilidade sinalou a falta de unión entre os
gandeiros. Mentres, Pedro Ramos indicou como
punto débil o feble tecido industrial.
Por último, e a respecto do futuro do sector lácteo,
os tres participantes na mesa redonda coincidiron
na necesidade de por en marcha, canto antes, un
proxecto industrial arredor deste eido, que elabore
produtos lácteos cun alto valor engadido.
Por parte de Feiraco, ademais do stand cos nosos
produtos, participou o noso presidente, José Montes,
e tamén algúns reitores e directivos.
Felicitamos aos organizadores polo éxito e polos bos
resultados deste acontecemento anual.

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 certificación del Forest Stewardship
CouncilTM, el único sistema respaldado
por Greenpeace y WWF. Además de
suministrar papel, FSC TM certifica bosques,
preserva los ecosistemas, al mismo tiempo
que proporciona trabajo y oportunidades
para las comunidades locales. Utilizar
pa p el FSC t a m bién ay ud a a c rea r u n
crecimiento sostenible para nosotros y
nuestros clientes, no sólo para los árboles.
Este es el Círculo de Protección.

www.fsc.org
FSC ® C014047

Tetra Pak ®, y PROTEGE LO BUENO son marcas registradas pertenecientes al Grupo Tetra Pak.
www.tetrapak.es

The mark of
responsible forestry
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Viaxe técnica a
Talavera de la Reina
O pasado 23 de novembro, un grupo de 20 socios
e cinco técnicos de Feiraco iniciaban unha viaxe
técnica ata Talavera de La Reina (Toledo), coa
finalidade de ver os manexos nalgunhas das
mellores granxas da zona. O obxectivo era poder
aproveitar o coñecemento e o saber facer tanto
no manexo das vacas, coma na alimentación e nas
forraxes desenvolvido nas granxas visitadas (co
obxecto de imitar aquilo que se poida).
Aproveitando a visita, o grupo tamén asistiu á
presentación para España da marca de carros
mesturadores Sgariboldi, da que Feiraco é
distribuidor para a zona norte do país.
Na viaxe, os gandeiros participantes sufragaron os
seus propios custos. A idea de Feiraco é continuar
organizando viaxes no futuro, para aqueles socios que
desexen afondar no coñecemento doutros modelos.

Programa da viaxe

Granxa Los Castillejos-Turégano (Segovia)
Novo escenario desde a óptica do produtor
Localización

Turégano (Segovia)

Vacas muxidura

130

Nº becerras

129

P. media ao 3,5%

40,7

Nº muxiduras

2
% custo alimentación

Nº de empregados

3

Agricultura

Secano
20 ha

Empresa

Calidade Pascual

Litros 2010

1.634.454 ao 3,30 e 3,13

Litros 2014

1.783.685 ao 3,43 e 3,23

Nutrición

Unifeed, ración leite único
Secas e preparto

Serv Vet

Agustín e Villa
Calidade Pascual e Núter

Prog Sanitario

IBR-BVD
Desparasitación puntual

Prog Reprod

Cada 3 semanas
Sincronización

Programa viaxe técnica a Talavera de la Reina
Luns 23 de novembro
Visita granxa los Castillejos (Segovia)
Martes 24 de novembro
Talavera de la Reina:
Visita granxa Elvira
Visita granxa la Fuente
Xornada de portas abertas Sgariboldi
Visita granja Irmáns Librán
Mércores 25 de novembro
Visita fábrica Conservante 3f en Ávila
Visita granxa Cabizuelas (Ávila)

Vista xeral dun dos lotes de vacas en lactación.

Un total de 20 socios e cinco
técnicos de Feiraco coñeceron
de preto a realidade de varias
explotacións de España
Vista da nave de becerras con estrutura
metálica, cama quente e lotes por idade.
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Granxa Elvira (Talavera de la Reina)

Granxa La Fuente (Talavera de la Reina)

Talavera de la Reina

Localización

Talavera de la Reina

Produción anual

1.650.000

Produción anual

6.800.000

Produción diaria

4.618

Produción diaria

18.688

Vacas totais

119

Vacas totales

492

Vacas muxidura

108

Vacas muxidura

431

% Secas

9,20%

% Secas

12,40%

Del

233

Del

197

Mg

3,5

Localización

Mp

3,23

Células

118

Fertilidade mensual

28,80%

Litros vaca/lactante

42,83

Litros vaca/presente

38,8

Quilo 3,5% - vaca lactante

44,01

Quilos m.s./Vaca/día

24,76

Eficiencia

1,79

Taxa de eliminación

31%

Recría

Externalizada

Crecemento

É o doble que hai 9 anos. Nos
últimos 4 anos non medrou

Muxiduras

3

Reprodutivo

Quincenal, presynch a 1ª

Base territorial

25 ha a regadío

Forraxes utilizadas

Mg

3,48

Mp

3,22

Celulas

130

Fertilidade mensual

43,80%

Litros vaca/lactante

43,45

Litros vaca/presente

37,99

Quilo 3,5% - vaca lactante

44,55

Quilogramo m.s./vaca/día

24,95

Eficiencia

1,78

Taxa de eliminación

20%

Recría

Externalizada

Crecemento

Nos últimos 4 anos dobrou con
novillas paridas mercadas

Muxiduras

3

Reprodutivo

Semanal, presynch a 1ª

Base territorial

30 ha a regadío
e 110 ha a secano

Silo de millo, silo de raygrass e ás
veces feno raygrass propio

Forraxes utilizadas

Silo de millo, de tripticale, de raygrass,
de cebada e raygrass dehidratado

Nº de empregados

2 e o dono

Nº de empregados

11 empregados na
granxa e na parte agrícola

Carro unifeed

Rotomix

Carro unifeed

Sgariboldi (antes Rotomix)

Detalle do comedeiro das vacas de lactación.

Vista das instalacións para vacas secas.

Detalle dos cubículos con area e da
liña de ventiladores no comedeiro.

Vista do lote de lactación con nave a
dúas augas e chapas translúcidas.
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Detalle do procesado e picado de silo de millo.

Gandería Irmáns Libran
(Talavera de La Reina)

Detalle do picado do silo de millo. Destaca o bo procesado do
gran, o corte limpo e o tamaño grande de partícula.

Granxa Cabizuela (Ávila)

Localización

Talavera de la Reina

Produción anual

5.408.935

Produción diaria

14.819

Vacas totales

412

Vacas muxidura

366

% Secas

11,20%

Del

219

Mg

3,74

Mp

3,28

Celulas

145

Fertilidade mensual

25,70%

Litros vaca/lactante

41,47

Litros vaca/presente

36

Quilo 3,5% - vaca lactante

44,39

Quilogramo m.s./Vaca/día

25,72

Eficiencia

1,72

Taxa de eliminación

18%

Recría

Faise en granxa propia

Crecemento

10% anual con recría propia

Muxiduras

3

Reprodutivo

Semanal, Presynch a 1ª

Base territorial

160 Ha a regadío, 50 Ha a
secano con raygrass e 120 Ha
de pasto para vacas de carne

Forraxes utilizadas

Silo millo, silo raygrass e
alfalfa deshidratada, todo
propio

Nº de empregados

6 empregados e dono. Dous
irmáns levan a parte agrícola
e o mantemento

Carro unifeed

Rotomix

Esta granxa situada na provincia de Ávila é
propiedade de tres irmáns, que actualmente moxen
arredor de 370 vacas. Teñen recría propia na granxa
e a explotación conta cunha sala de muxidura
rotativa de 40 puntos.
A súa nave de estrutura metálica, a dúas augas,
posúe un total de 14,5 metros de altura e cama fría
cun espazo dispoñible de 30 m2 por vaca. A súa
produción sitúase arredor dos 37 litros por vaca
e día, con tres muxiduras. Finalmente, cómpre
destacar que esta granxa é manexada por un total
de seis empregados.

Detalle da sala de muxidura rotativa de 40 puntos.

Vista do lote de vacas secas en cama quente.

Detalle do lote de secas con amplo
espazo e cama quente de palla.
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A preocupación polo confort
e o benestar animal é un
denominador común de todas
as granxas visitadas

A modo de conclusión
Como conclusións da visita a estas granxas,
podemos destacar as seguintes:
Manexo da vaca seca e posparto: Ante todo resalta
a grande importancia que todos estes gandeiros lle
outorgan a esta etapa. Aplicándose en maximizar
a inxesta de materia seca, empregando forraxes de
calidade e ofrecendo moitísimo espazo a cada unha
das vacas, liberándoas de calquera estrés posible.
Importancia do cow comfort: nos lotes de
lactación, cómpre destacar a énfase coa que case
todos queren mellorar ao máximo este apartado,
con chapas translúcidas para ter luz, ventilación con
teitos altos e con pendente, ventiladores en liña de
comedeiro e sala de espera, ducha e pulverización
de auga e cubículos e corredores moi amplos, entre
outros coidados que destacaban nestas granxas.

Detalle do patio exterior da nave de cama fría
para vacas en lactación.

Calidade das racións: as forraxes con procesados
de millo (que non estamos acostumados a ver),
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a minuciosidade da realización da mestura ou o
tipo de carros empregados (case todos Rotomix
ou Sgariboldi), que non machacan nada a fibra e a
calidade e conservación das forraxes son algúns dos
puntos que máis chamaron a atención, aos socios
de Feiraco, neste apartado. Cómpre destacar tamén
a minuciosidade e precisión á hora de realizar as
pesadas co carro mesturador, tratando de conseguir
a mellor mestura posible.

A óptima calidade nas racións
que se preparan nestas granxas
chamou a atención dos socios
de Feiraco

coitelas dentro da cuba) e un sistema de reparto da
carga uniforme mediante dúas velocidades da cinta
de carga (o que garante a mellor homoxeneidade
ao longo do comedeiro).
Os interesados poden obter máis datos sobre os
modelos da marca na web www.sgariboldi.it ou no
canal de youtube SgariboldiVideo.
Para máis información, pódese tamén contactar
con Rafa García, Xefe de Servizos da Cooperativa
(647 355 289).

Carro mesturador Sgariboldi
No marco da viaxe, o pasado 24 de novembro
realizouse a presentación oficial para España da
marca de mesturadores Sgariboldi na granxa La
Fuente, de Talavera de La Reina. Esta marca é
distribuída por Feiraco na zona Norte de España.
Sgariboldi é unha empresa familiar do norte de
Italia, que actualmente ten o seu principal mercado
en Alemaña, onde son líderes na venta de carros
autopropulsados.

Vista lateral do modelo Sgariboldi Gulliver 7021 4WS

Na presentación participaron gandeiros de
distintas comunidades autónomas como Castela
A Mancha, Castela e León e Galicia. Tamén
participaron gandeiros do sur de Portugal, moi
interesados na máquina.

O grupo asistiu á presentación
en España da marca de carros
mesturadores Sgariboldi
A xornada consistiu na exposición do modelo
innovador Sgariboldi Gulliver de 21 m 3 que
incorpora como novidades ao mercado un sistema
de picado mediante un muíño picador colocado
detrás da fresa; mesturado cun sistema de paletas
(similar a algunhas mesturadoras de penso, sen

Detalle da parte traseira do carro coa tapa
aberta para ver o sistema de mestura

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO
DE LA GANADERÍA

Jornada de Puertas Abiertas Lely:
- Ganadería Javier Marcos. Guiar Vegadeo (Asturias).
Martes, 09 de febrero 2016. A partir de 10:00.
- Ganadería Perfecto. Olveira. Dumbría (A Coruña).
Jueves, 03 de marzo 2016. A partir de 10:00.

AGROTEC Entrecanales SL
Lely Center Outeiro de Rei 27150 Outeiro De Rei (Lugo)
Tel. + 34 654 053 844 loscorralesdebuelna@cor.lelycenter.com

SUBVENCIONES GALICIA:
«Ayuda para la inversión en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes»
Plazo solicitudes: 18/01/2016 hasta el 18/03/2016
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O uso responsable de
antibióticos no gando vacún
A compañía farmacéutica multinacional de orixe
alemá, Boehringer Ingelheim, está a promover
unha campaña específica para fomentar o uso
responsable de antibióticos no gando vacún.
A finalidade que persegue esta iniciativa é a de tratar
de salvagardar a eficacia dos antibióticos. Nesta
liña, a campaña alenta aos propietarios de reses a
preguntar aos veterinarios sobre o uso racional de
antibióticos nas súas ganderías.
Tal e como se pon de manifesto no material
divulgativo impulsado pola empresa en España, é
preciso “tratar as vacas respectando ás persoas”.
Neste sentido, Boehringer Ingelheim lembra
que a Organización Mundial da Saúde cataloga
como antibióticos criticamente importantes ás
cefalosporinas de terceira e cuarta xeración. Isto é
debido, principalmente, a que constitúen unha das
poucas terapias para tratar doenzas humanas que
comprometen a vida.
Xunto a isto, estes antibióticos son tamén
empregados con frecuencia para tratar
enfermidades no gando vacún. Porén, as
resistencias antimicrobianas están a converterse
nun serio problema en todo o mundo, polo que
se fai necesario cambiar a forma de utilización
destes antibióticos altamente críticos se se quere
preservar a súa eficacia. “Non só polas vacas,
senón tamén polas persoas”, enfatiza a campaña
da multinacional alemá.

Elixir o tratamento
antibiótico máis axeitado
Paralelamente, a iniciativa aposta pola realización
rutinaria de bacterioloxías co obxectivo de
determinar a sensibilidade das bacterias
involucradas nunha determinada doenza e, deste
xeito, poder elixir o tratamento antibiótico máis
axeitado en cada caso.

A campaña lanza unha serie de recomendacións
e insta aos gandeiros a buscar asesoramento
veterinario para atopar, por exemplo, as bacterias
que causan doenzas moi comúns nas vacas, como
é o caso da mastite.

Esta iniciativa de Boehringer
Ingelheim trata de salvagardar a
eficacia dos antibióticos
Para erradicar os efectos desta doenza, tamén se
recomenda empregar produtos que teñan unha
contrastada e probada distribución por todo o ubre
ou solicitar aos profesionais da veterinaria que
se elaboren protocolos individualizados (para o
tratamento da mastite nunha determinada granxa
ou instalación gandeira).
Finalmente, a campaña aposta tamén por avaliar
a eficacia do tratamento prescrito a través do
reconto de células somáticas ou das repeticións
de mastite na explotación. Esta campaña, que está
patrocinada por Ubrolexin (tratamento desenvolto
polo laboratorio Boehringer Ingelheim), aposta
tamén por avaliar a eficacia do tratamento
prescrito a través do reconto de células somáticas
ou das repeticións de mastite na explotación.

SOCIEDAD AGRÍCOLA GALEGA SL

Unha familia ao completo

Parque Empresarial Vilanova I
36614 Baion - Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Tf. 986 51 60 30 - soaga@soaga.com
www.soaga.com
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Feiraco apoia a nova edición
da Carreira Popular de Negreira
Feiraco estivo, un ano máis, apoiando a Carreira
Popular de Negreira, que xa vai pola súa XXXVI edición.
A proba, que sempre contou co respaldo da nosa
Cooperativa, celebrouse o pasado 5 de novembro.
Nesta ocasión rexistrou o seu récord de
participantes con 1.800 corredores inscritos nas
distintas categorías. Como é costume, a nosa
achega á celebración desta tradicional competición
foi a degustación dos nosos produtos da marca
Feiraco para todos os participantes.

Feiraco, cos pequenos da familia
Como cada ano, Feiraco quixo celebrar o Nadal
tamén cos máis pequenos da familia. A Cooperativa
celebrou o pasado 19 de decembro unha festa para
os cativos, fillos e netos dos nosos traballadores.
Foi unha xornada moi divertida onde, ademais
dos inchables, os nenos compartiron xogos e
actividades de maquillaxe e globoflexia organizados
por un grupo de animadoras profesionais da festa.
Ademais, tamén houbo tempo para a imaxinación,
cun obradoiro de manualidades e reciclaxe onde
puideron crear trasgos de Nadal a partir de cartón,
bolas para decorar a árbore do Nadal ou chaveiros.

CAIXÓN DE XASTRE
Véndese

Tanque de frío Alfa-Laval de 730 litros
T. 692 503 102

Véndese

Silo de penso de 4.000 kg
T. 981 805 401
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Escolares de Mazaricos
visitan as instalacións de Feiraco
Feiraco recibiu a visita de tres centros educativos
do Concello de Mazaricos, os Centros de Educación
Infantil e Primaria Víctor Sáenz de San Cosme, Pino
de Val, e A Picota.

Os alumnos coñeceron a
resposta á pregunta De onde
ven o leite? dun xeito divertido
Durante o transcurso da visita, os escolares
percorreron as instalacións situadas en Ponte
Maceira, onde coñeceron a resposta á pregunta De
onde ven o leite?, dunha maneira moi divertida.
Ademais, os nenos foron recibidos polo presidente
da Cooperativa, José Montes, que exerceu de
anfitrión e respondeu a todas as dúbidas formuladas
polos escolares.

USO INTRAMAMARIO

CON PERSPECTIVA
Tenemos que salvaguardar los antibióticos
de manera que continúen siendo eﬁcaces.
Pregunta a tu veterinario sobre
el uso responsable de antibióticos
en tus vacas.
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Feiraco, distinguida co Premio San
Martiño á Normalización Lingüística

Feiraco foi distinguida co Premio San Martiño
á Normalización Lingüística, convocado pola
Asociación Cultural O Brado, na categoría ‘Galicia
Enteira’. Os galardóns, que foron entregados nunha
gala celebrada no Teatro Principal da Estrada
(Pontevedra) o pasado 24 de novembro, destacan a
traxectoria da Cooperativa a prol da normalización
no ámbito galego, en especial o seu compromiso
co desenvolvemento do medio rural e a súa aposta
pola innovación e a calidade.

Os galardóns destacan o
compromiso da Cooperativa
co desenvolvemento do medio
rural e a súa aposta pola
innovación e a calidade
O presidente de Feiraco, José Montes, valorou a
distinción “por se pode ser motivo para que outros
sigan o noso camiño, porque nos estimula e anima
a seguir traballando na misma línea”. Segundo
incidiu, a Cooperativa “prioriza por enriba de

todo a saúde, a trazabilidade e a calidade do leite,
pero tamén aposta forte pola súa vinculación coa
sociedade galega”.

Cultura e tradición
Montes destacou a presentación dos produtos
en galego e as campañas de identificación coa
cultura e a tradición, como os envases especiais
do Entroido e a campaña co gallo do Día das Letras
Galegas, que este ano lle deu difusión á figura de
Filgueira Valverde.
Ademais de Feiraco, no mesmo acto celebrado
na vila pontevedresa foron distinguidos o Clube
de Fútbol Gaélico Os Irmandinhos, na categoría
A Estrada e comarca, e o doutor en Dereito pola
Universidade de Santiago de Compostela, José
Antonio Gómez Segade, por ‘Toda unha vida’.
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Feiraco homenaxea a oito
dos seus traballadores con
maior traxectoria
A Cooperativa recoñeceu o labor e a dedicación,
durante tres décadas, de oito dos seus traballadores
nun emotivo acto celebrado en Ponte Maceira o
pasado 12 de decembro, que serviu ademais para
celebrar o Nadal.

Os homenaxeados contan con
tres décadas de antigüidade na
nosa Cooperativa
Neste acto, os traballadores recibiron o agarimo
de toda a familia Feiraco, que lles quixo brindar un
emotivo vídeo a modo de homenaxe para darlles
as grazas por toda unha vida de dedicación á
Cooperativa.

Os homenaxeados deste ano 2015 foron: Alejandro
Vidal Silveira, Manuel González Cornes, José
Manuel Torreira Nieto, María Carmen Moreira
Muíño, Juan Carlos Pazos García, José Ángel
Rodríguez Diz, Marcelino Suárez Caamaño e
Francisco Guzmán Mesejo.
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Os nosos lácteos, agora
máis preto
Xa é posible mercar nunha nova tenda, impulsada
pola nosa Cooperativa, toda a gama de produtos
Feiraco, Clesa e Arquega. O pasado día 22 de
decembro abrimos ao público o novo punto de venda
de lácteos, para estar máis preto dos consumidores
da comarca, situado dentro do almacén de abonos
e sementes das nosas instalacións de Ponte Maceira
(no Concello de Ames).
Nel pódense atopar todas as variedades de leite de
Feiraco e Únicla; manteiga, nata e queixo Feiraco;
batido de chocolate Feiraco e iogures para beber
Iogu+. Ademais, comercialízanse tamén neste espazo
iogures e sobremesas lácteas de Clesa, leite de
améndoas AlmondBreeze e queixo fresco tradicional
Arquega nas súas distintas especialidades.

Inauguración
Este punto de venda foi inaugurado polo noso
presidente, José Montes. A apertura da tenda chega
despois de que uns meses atrás se reabrira tamén
o punto de venda da nosa Cooperativa en Santa
Comba. Un lugar ben dotado e dimensionado, ao
servizo dos socios.
Desde Feiraco queremos, ademais, aproveitar estas
liñas para animar a todos os lectores a realizar
as súas compras nestes puntos de venda que
poñemos á súa disposición, posto que neles poden
atopar toda a nosa gama de produtos ao mellor
prezo e, paralelamente, colaborar de forma directa
no desenvolvemento económico das comarcas nas
que estes puntos de venda se asentan.
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Mercadotecnia

Feiraco potencia a evolución da súa
identidade corporativa durante 2015

En 2015, un dos fitos máis salientables foi o da
renovación da nosa imaxe corporativa. A nosa
marca, que naceu coa Cooperativa en 1968,
evolucionou e modernizouse durante o ano pasado,
converténdose así nun deseño máis acorde aos
tempos actuais. Porén, tivemos especial coidado
en que a nova marca seguira a resaltar os valores
que definen Feiraco, como son o cooperativismo, a
galeguidade e a naturalidade.
Aínda que se mantivo a arquitectura da imaxe
orixinal, o novo deseño suaviza as formas do
logotipo e fainas máis amables. Outra das
características é que o logotipo adquire máis
presenza, mediante a intensificación do uso da
cor verde, que axuda a resaltar a tipografía da
Cooperativa (tripla barra).
Esta renovación da imaxe repercutiu en todos os
soportes vinculados á nosa Cooperativa: produtos
lácteos e gandeiros, instalacións gandeiras e da
Cooperativa, frota de transportes e todo aquilo
relativo a Feiraco.

Diferentes campañas
Ademais da actualización da nosa imaxe corporativa,
en 2015 desde Feiraco promovemos tamén diversas

campañas singulares encamiñadas a potenciar os
atributos da nosa marca, fomentando o uso da nosa
lingua e poñendo en valor as diferentes tradicións
de Galicia con iniciativas concretas como son o
Entroido, as Letras Galegas (onde personalizamos
un millón de cartóns de leite coa silueta do autor
homenaxeado nesa edición), así como a festividade
de San Xoán, onde se compartiron diferentes
accións no universo online con todos os galegos.
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Outra das accións salientables en 2015 foi tamén
o lanzamento do leite Únicla a nivel nacional,
acompañado dunha nova estratexia orientada a
potenciar o atributo diferencial do noso leite, o seu
sabor, plasmado nunha nova imaxe premium, que
permite ao consumidor percibir o noso leite como
un produto de calidade superior.
O novo packaging caracterízase pola súa elegancia
e solemnidade, reflexo da esencia de Únicla, o leite
de mellor sabor, recoñecido co prestixioso premio
International Taste Award, que avala o seu sabor
superior.

actualización. Así, durante 2015 reinauguramos
as tendas de Santa Comba e de Ponte Maceira,
con instalacións ben dotadas e dimensionadas,
orientadas ao servizo dos agricultores e gandeiros.

O ano pasado renovamos a nosa
imaxe corporativa, poñéndoa
de manifesto en cada un dos
soportes ligados á Cooperativa

Alimentando un xeito de ser foi a campaña máis
destacada de 2015, que Feiraco levou a cabo nos
diferentes medios de comunicación para achegar
os seus produtos a todos os consumidores galegos.
Televisión, radio, exteriores e medios online
foron os soportes empregados nesta campaña de
comunicación integral, que transcorreu no último
trimestre do ano e na que a gama de leites Únicla
tivo especial protagonismo.

Memoria de Responsabilidade
Social Corporativa
Outra das accións máis destacadas do ano foi a
publicación da nosa Memoria de Responsabilidade
Social Corporativa, que resume todas as actividades
que desenvolvemos desde o punto de vista social,
económico, ambiental, cultural e ético durante o
último bienio. A memoria responde ao compromiso
da entidade coa transparencia na xestión e a
información a todos os nosos grupos de interese e
tivo como obxectivo dar a coñecer os asuntos máis
relevantes promovidos por Feiraco en termos de
sustentabilidade.

Feiraco en movemento
Entre as actividades desenvolvidas pola Cooperativa
destaca a participación en eventos deportivos,
sociais e culturais, nos que Feiraco colabora
activamente ao longo do ano, como é o caso da
tradicional carreira pedestre de Santiago, entre
outros actos, nos que a Cooperativa achega os seus
produtos para que os participantes alimenten o seu
xeito de ser.
Xunto a isto, o pasado ano, desde Feiraco
continuamos promovendo as nosas tendas en
diferentes localidades, mediante unha constante

O documento, elaborado seguindo as
recomendacións do Global Reporting Iniciative
(GRI) para a elaboración de memorias de RSC,
define catro claves de sustentabilidade como son
a procura do relevo xeracional nas explotacións
mediante a busca da rendibilidade e da eficiencia
nas granxas dos socios; a achega de valor aos
consumidores como resultado dun compromiso coa
innovación; a promoción de procesos e métodos
consonte aos indicadores de excelencia ambiental
e económica; e a responsabilidade social, estendida
a traballadores e á sociedade no seu conxunto.
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Mulleres de seu

Mulleres de Seu,
resumo da nosa andaina

A experiencia que tivemos na Comarca do Salnés
nas Cooperativas de Martín Códax e a Cooperativa
Horsal, rematando a xornada na fábrica de Clesa en
Caldas de Reis.

O máis importante é poder
contar con cada unha de vós

Foto: Luis Cobas

O noso intercambio de experiencia cooperativa
con Campoastur, destacando os servizos de
substitución e o proxecto “Más que un Respiro”.

Foto: Luis Cobas

Estimadas socias e amigas, quero darvos as
grazas pola vosa participación e dedicación neste
proxecto da nosa Cooperativa, o grupo Mulleres
de Seu. Todas e cada unha de vós sodes as
protagonistas, cada unha coa súa experiencia, que
sempre nos enriquece ás demais, porque é certo
que todas aprendemos de todas. Lembrades cando
comezamos... Aquela primeira xornada un 6 de
setembro no 2013, onde tivemos a oportunidade de
ver a nosa Cooperativa.

Nos cursos que tivemos, como o de inseminación,
informática, as xornadas de motivación e
autoestima, prevención de riscos, prevención e
manexo de fitosanitarios, sempre nos quedou a
sensación de querer saber máis.
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Cada día seguiremos
apostando pola nosa
formación e pola Cooperativa

E, como non, da experiencia tan enriquecedora e
gratificante da nosa viaxe a Bruxelas.

Non nos podemos esquecer dos testemuños das
nosas socias.

A nosa cea de Nadal
Como vedes levamos unha pequena andaina feita,
pero o máis importante é poder contar con cada
unha de vós, porque, á parte de que poñemos en
valor o sentimento pola nosa Cooperativa, tamén o
facemos pola amizade, compromiso, respecto con
Mulleres de Seu, por iso, de novo, grazas e moito
ánimo para seguir crecendo co noso grupo neste
novo ano, cada unha dentro das súas posibilidades
e respectando as súas limitacións.
Como vedes, cada día seguiremos apostando pola
nosa formación e pola Cooperativa. A mediados
de xaneiro temos programados dous cursos de
uso das TICs (neste caso do uso dos móbiles), e en
febreiro un novo curso de inseminación, xa que
está moi demandado, dado o grao de satisfacción
do anterior.
Aquí tedes un espazo en branco que é de cada
unha de vós para que poidamos continuar con esta
andaina.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco
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Xornada de mulleres
rurais en Guadalaxara
coñecementos e habilidades que potencian e dan
valor ao noso traballo diario. Confórmase, deste
xeito, unha rutina de boas prácticas que, sen dúbida,
repercutirá na rendibilidade da nosa explotación.

SAT Coagral

As mulleres no medio rural teñen desenvolvido
un importante papel, cunha man de obra
flexible, facilmente adaptable e, ao mesmo
tempo, pluriactiva. Por iso, cómpre por en valor
determinadas accións que estas levan a cabo
neste ámbito, como aquelas que destacan polo seu
carácter social ou mesmo, cultural, posto que son,
en gran medida, responsables de que se sigan a
manter as tradicións populares e o arraigo a terra.
É tarefa de todos loitar pola igualdade entre homes
e mulleres no eido agrario. Por iso, Cooperativas
Agroalimentarias de España e o Instituto da Muller
impulsamos conxuntamente un convenio para
o favorecer o emprendemento e o liderado da
muller nas cooperativas. No marco deste acordo,
desenvólvense programas de actuación centrados
na formación das mulleres rurais. A través de todas
estas actividades de actuación, achegámonos ao
principio de igualdade en procesos coma o liderado
e o empoderamento.
Vivimos nun momento e nunha sociedade onde a
nosa formación é imprescindible, valiosa e necesaria
para medrar cada día máis como persoas e darnos
seguridade na nosas tarefas cotiás. Tamén é esencial
o manexo das novas tecnoloxías ou a xestión de
redes, para ter unha perspectiva de visión global
e desta maneira desenvolver a nosa capacidade
crítica. Por iso, unha formación axeitada achéganos

Neste marco, o pasado 20 de novembro, na
Cooperativa SAT Coagral (en Guadalaxara),
desenvolveuse unha xornada na que participaron
un gran número de socias de cooperativas de
Castela A Mancha, así como doutros puntos de
España. SAT Coagral foi constituída no ano 1985
polos socios de APAG, co obxectivo de comercializar
as súas colleitas e promover os medios necesarios
de produción para as explotacións.

É tarefa de todos loitar pola
igualdade de homes e mulleres
no eido agrario
A día de hoxe, é líder no sector, posicionándose
como estabilizador do mercado agrario en
Guadalaxara. Esta cooperativa forma parte da
Asociación Provincial de Agricultores e Gandeiros
(APAG), federada en ASAJA a nivel rexional e
nacional. Leva, polo tanto, máis de 30 anos
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defendendo os intereses do sector agropecuario en
Guadalaxara e prestando atención e servizos aos
seus agricultores e gandeiros.
A xornada foi inaugurada pola directora do
Instituto da Muller en Castela A Mancha,
Araceli Martínez, e clausurada pola presidenta
de Cooperativas Agroalimentarias de España,
Jerónima Bonafe. Os relatorios de diversos
participantes na xornada coma Tomás Merino
ou Carmen Vallejo estaban enfocadas á análise
do modelo cooperativo no rural, co obxecto de
favorecer a participación das mulleres, coa súa
sensibilidade e talento, nas cooperativas.

Feiraco, referente no
modelo de integración
Eu, persoalmente, tiven a oportunidade de expoñer
a experiencia de Feiraco e divulgar o noso modelo
cooperativo para a integración en igualdade de
oportunidades de homes e de mulleres. O feito
de ter participado nestas xornadas é moi valioso

para nós, posto que puidemos darnos a coñecer e
recoller outras experiencias cooperativas, das que
sempre se aprende. Fainos reflexionar sobre como
podemos mellorar, sacándolle maior partido ás
ferramentas que xa posuímos.
Feiraco é un referente no modelo de integración
en igualdade. Estamos avalados tanto polas nosas
certificacións como polos nosos distintivos, que
marcan toda unha traxectoria no medio rural de gran
respecto e valor. Quero transmitirvos a sensación
de orgullo de pertencer á nosa cooperativa que
experimentei, patente nesta xornada. Ás veces,
somos máis recoñecidos fóra da nosa contorna
cooperativa que no noso ámbito propio. Isto ten que
motivarnos a saber valorar o que temos e a fomentar
un orgullo de pertenza. Cómpre, polo tanto, avanzar
na dirección de apoiármonos nas nosas fortalezas e
superármonos as nosas debilidades.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco

Campaña de taller

Líquido
parabrisas

3,69€

Anti-conxelante
Brook’s

4,70€

Aceite
Motor Agip

7,19€
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Receita

Algo salgado e algo doce

Solombo de porco con queixo Tetilla

Biscoito de chocolate

Ingredientes para 4 persoas:

Ingredientes para 4 persoas:

• 4 solombos de porco

• 2 vasos de fariña

• ½ litro de nata Feiraco para cociñar

• 2 vasos de leite enteiro Feiraco

• Medio queixo de tetilla Feiraco

• 1 vaso de aceite de oliva

• Cogomelos

• 1 sobre de fermento

• Aceite

• Medio vaso de azucre

• Allo

• Media libra de chocolate negro

• Perexil

• 200 g de noces, améndoas ou uvas pasas
(segundo o gusto de cada quen)

• Pementa
• Sal

• Manteiga

Elaboración:

Elaboración:

Sacarlle a cortiza ao queixo e cortar en anacos.
Poñelos nun cazo e cubrir coa nata e logo
quentar a lume lento, ata que que se teña unha
crema ben homoxénea. Corrixir o sazonamento
e reservar. Á parte, cortamos os solombos en
medallóns de 4 ou 5 centímetros. Engadiremos
sal e pementa e cociñarémolos á prancha. Unha
vez cocidos retiramos e colocámolos no prato.
Posteriormente, cubrimos o prato coa salsa de
queixo acompañándoo de champiñóns salteados
cun pouco de allo e perexil.

O primeiro que imos facer é derreter a libra de
chocolate ao baño maría. Mentres que preparamos
o chocolate, collemos un bol e mesturamos o leite,
a fariña e o fermento. A esta mestura engadímoslle o
aceite, o azucre e o chocolate derretido previamente.
A continuación, poñemos todo nunha tarteira
(que antes untamos con manteiga) e metemos
todo no forno a 180 graos, durante 25 minutos
aproximadamente. Cando saquemos a sobremesa
do forno, antes de decorala, cubrímola cun pano
mentres está a arrefriar. Para decorar o noso
biscoito, podemos cubrilo con nata líquida Feiraco
e engadirlle pebidas de chocolate. Animádevos a
preparar estas receitas sinxelas e deliciosas!

Pablo Becerra Suárez

39

40

Presentación

