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Benvida do Presidente

P

ara Feiraco incorporar á súa Memoria os criterios de sustentabilidade definidos no modelo
estándar Global Reporting Iniciative, é un paso máis no seu compromiso de transparencia
coa sociedade, un valor estratéxico da cooperativa desde a nosa fundación en 1968 e que
guiou este xa longo percorrido temporal de máis de cinco décadas. Un compromiso que o

Consello Reitor e o seu presidente asumimos como continuidade dunha obriga cos nosos socios, clientes e consumidores, institucións e entidades das que formamos parte e outros grupos de interese,
para que poidan coñecer os eixes de desenvolvemento e contidos das accións de Feiraco e a Fundación Feiraco no exercicio da súa responsabilidade social corporativa, que se suman ao labor de prestación de servizos a miles de familias galegas que son ou pertenceron á cooperativa, e que atoparon
nela unha oportunidade para desenvolverse e mellorar.
Feiraco presenta a súa Memoria de Sustentabilidade nun momento doce da súa traxectoria empresarial, culminando en 2015 con pleno éxito o plan de viabilidade que superou os problemas da primeira
década do século XXI. Superada esa fase, a cooperativa gozou de anos sucesivos de fortalecemento
da súa estrutura social e económica, o que redundou tanto na mellora da competitividade das explotacións dos socios, como na xeración de valor para a cooperativa, que se dispón así a afrontar o futuro
nunha posición social e de mercado moi relevante.
Con todo, o novo escenario da política agraria da Unión Europea, coa desaparición das cotas lácteas
produce incerteza. Temos a obriga de asumir que o futuro que se abre ante nós é o de competir abertamente nun mercado deficitario como o español, no que as importacións europeas afectan á formación dos prezos; para o que deberemos incidir naquilo que nos fixo mellorar, a formación dos socios,
a mellora das explotacións, a cualificación dos traballadores, a innovación, a aposta pola sustentabilidade, a participación institucional; un esforzo individual e colectivo de toda a comunidade que
constitúe e rodea a Feiraco, que é o seu maior patrimonio, ser parte dun proxecto común.

Esta memoria supón tamén unha manifestación
da capacidade da economía social para xogar un
papel determinante na sociedade do século XXI

Esta memoria supón tamén unha manifestación da capacidade da economía social e o cooperativismo de continuar desempeñando un papel determinante e socialmente responsable,
no desenvolvemento económico e social no mundo do século XXI. Grazas a todos os lectores
que se aproximen a esta memoria, serán ben recibidos e esperamos as súas opinións e a súa amizade.

José Severino Montes Pérez
Presidente
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Benvida do Director Xeral

N

a edición da anterior memoria facía fincapé en catro factores determinantes que afectaban á nosa cooperativa: a substitución xeracional nas explotacións; a procura da rendibilidade e a eficiencia
nas granxas dos socios e a industria cooperativa; a proposta de

achega de valor aos consumidores como resultado dun longo compromiso
coa innovación; e a adecuación dos nosos procesos e métodos a todos os
indicadores de excelencia que miden a actividade empresarial.
Feiraco leva xa unha longa traxectoria nas distintas canles da distribución comercial
e a hostalería; líder en Galicia coa marca Feiraco, a cooperativa amplía a súa
gama de produtos e referencias, achegando ao mercado o leite Premium
Únicla, que consideramos “o mellor leite do mundo” tanto polas súas calidades nutricionais como polo seu extraordinario e único sabor; e disponse a sorprender o
mercado con novos produtos que xeran valor aos consumidores. Tamén quixera
resaltar a gama de iogures e sobremesas Clesa, en plena continuidade e
desenvolvemento. Un proxecto empresarial que compartimos con dez cooperativas e que demostra que o sector lácteo cooperativo ten unha alta capacidade
de unirse e desenvolver proxectos comúns, imprescindibles para que Galicia manteña unha industria cooperativa forte que dea garantía e seguridade á
produción láctea.
Feiraco asume a responsabilidade social como o eixe estratéxico do seu desenvolvemento empresarial, e disponse a iniciar un novo ciclo da súa actividade: máis dimensión, internacionalización, máis innovación, acordos corporativos, crecer e garantir a
produción láctea en Galicia, competir coas nosas fortalezas nun mundo cambiante no
que non hai fronteiras.

O sector lácteo cooperativo galego ten necesidade de unirse e
desenvolver proxectos comúns, o que resulta imprescindible
para que Galicia manteña unha industria cooperativa forte

Esa é a nosa tarefa para seguir sempre en vangarda.

José Luis Antuña
Director Xeral
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1. Descobre a nosa esencia

A nosa historia
A nosa viaxe comezou cando nos constituímos como cooperativa,
no ano 1968, co obxectivo de fortalecer a maltreita economía da
zona da Barcala.
Actualmente Feiraco é un referente no sector lácteo galego. A cooperativa recolle e procesa todo o leite de vaca producida polas
explotacións dos seus socios gandeiros, aos que garante
todos os servizos necesarios para que poidan desenvolver a
súa actividade.

Misión
Ser a cooperativa de referencia en servizos agrogandeiros, líder do
sector lácteo en Galicia.

Visión
Impulsar un modelo cooperativo empresarial, rendible, competitivo, profesionalizado, xerador de valor e cunha dimensión relevante, contribuíndo así á sustentabilidade do sector agroalimentario
galego e español.
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1. Descobre a nosa esencia

Momentos que nos ﬁxeron
crecer, mellorar e superarnos

A nosa historia
1974

1971

Envasado UHT
e inauguración da planta

1980

Recollida e
comercialización
de leite

1970

Novos servizos:
economatos,
gasolineira,
taller e veterinaria

Crecemos

1990
1968

Construción da fábrica
de pensos

Premio “cidadán”
á mellor relación calidade prezo
e premio Carrefour ao mellor leite

Aquí empeza todo

hoxe
Premio á Mellor Peme
Agroalimentaria
polos clientes
de Carrefour

2000

Planta de coxeración

2014

2007

Lanzamento
FEIRACO Únicla

2009
e Barcala

Unión

Primeiro Premio Europeo
á Innovación Cooperativa

os do val d
de gandeir

2010
Certificación
Letra “Q”

A calidade, un
piar estratéxico

2011

Certificación
Empresa
Familiarmente Certificación
Responsable
Galega 100%

2014
2013

2011

Distintivo
Igualdade na
Empresa

2012

Certificación
ISO 22000

Adhesión Convenio
Produtos
Lácteos Sustentables

Recoñecemento Empresa
Socialmente Responsable.
Membro do Grupo de
Representación Empresarial
en RSE da Xunta de Galicia

A innovación
como aposta
de futuro
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1. Descobre a nosa esencia

Valores Feiraco
CooperaciónCooperativismo
O socio e o espírito asociacionista é a peza clave da
engrenaxe que fixo posible a
creación de Feiraco como
cooperativa. Socios que
souberon adaptarse aos
cambios do paso do
tempo e que fixeron posible a modernización do agro
galego. Todos eles son a historia viva de Feiraco
que axudaron, co seu esforzo, a construír a Galicia de hoxe.

Naturalidade
En Feiraco desenvolvemos un proceso totalmente natural que nos permite obter o leite de calidade, procedente do coidado e
alimentación natural das nosas vacas, e que se sustenta sobre dous piares clave: granxas certificadas
en seguridade alimentaria e benestar animal.

Calidade

O noso método, Calidade de Principio
a Fin, sustenta o traballo en toda a cadea de
valor. O benestar animal, a seguridade alimentaria
garantida, a certificación das nosas granxas e a innovación permanente a través da investigación, fan da
calidade a pedra angular de Feiraco.

Galeguidade
O noso compromiso con Galicia vén
determinado nos nosos xenes como
marca indiscutible de identidade. A nosa
aposta por Galicia e polo desenvolvemento económico do rural, ponse de manifesto nas numerosas
accións de amplo alcance sociocultural que desenvolvemos para poñer en valor o noso patrimonio.

Compromiso

Compromiso cos nosos Socios, Consumidores, Equipo
Humano, Colaboradores, Contorno Natural, Contorno
Social e Identidade.
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1. Descobre a nosa esencia

Modelo organizativo
Órganos de Goberno

Estrutura

Fundación
Feiraco

Feiraco
Sociedade
Cooperativa

Feiraco
Lácteos
50% Feinar S.L.

Órganos
Sociais

Feiraco
Pensos
23% Agrupación de

Cooperativas Lácteas

Asemblea
Xeral de
Socios

Consello
Reitor

José Severino Montes Pérez

Alta
Dirección

Dirección
Xeral

José Luis
Antuña Álvarez

Presidente

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta

Manuel Cantorna Barbeira
Juan José Vázquez Blanco
Sergio Busto Beade
Javier Pérez Romero
Beatriz Míguez del Río
Jesús Mª Pena Becerra
Antonio Caamaño Cambeiro
Dorinda Pérez Recarey
Javier Valledor Puente

Dirección Administración-Finanzas
Jesús García López

Dirección Agropecuaria
Maximino Viaño Illodo

Dirección Comercial
Ramón Mandia Chao

Dirección de Compras e Sistemas de Información
Luis Otero Nieto

Dirección Industrial
Gerardo Nieto García

Dirección de Recursos Humanos e RSC
Sonia González Somoza
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2. Feiraco en Cifras

O noso presente en cifras

A nosa esencia: socios
Socios

Resultados económicos

Número Ganderías que entregan leite

EBITDA

Facturación

(Millóns de euros)
HOMES

40%

MULLERES

50%

495

490

2013

2014

TOTAL

2.114

Volume de recollida de leite

126

119
2013

118

4.8
MM€

MM€

2013

2014

2013

2014

MM€

MML

MML

114

MM€

4.3

2014

Beneficio despois de impostos (Efecto Coxeración) *

Equipo humano

Investimentos

Persoal

MULLERES

HOMES

73%

27%
TOTAL

210
2013

3%

PERSOAL CON
DISCAPACIDADE

MULLERES

HOMES

72%

28%
TOTAL

213
2014

3%

PERSOAL CON
DISCAPACIDADE

1.294.917
€

2013

574.916
€

2014

390.000 1.125.000
€

2013

€

2014

* Feiraco crece en vendas e supera resultados en todas as súas seccións, menos en enerxía,
penalizada a súa planta de coxeración polo decreto do Goberno sobre novos impostos ao gas
industrial. O beneficio, sen o importante impacto do custo impositivo da enerxía, fora o mellor
da historia.
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3. Alimentando un xeito de ser

O noso modelo de xestión sustentable
‘Alimentando un xeito de ser’ é a filosofía que nos define e que está marcada polos nosos valores e o noso modelo de xestión sustentable, fundamentado en tres piares básicos: a calidade, non só entendida como a excelencia do produto senón como a constante satisfacción do cliente e do consumidor, a innovación, como resultado dos coñecementos aplicados
á mellora continua dos nosos produtos, servizos e procesos, e a responsabilidade social con todos os nosos grupos de interese.

Galicia
Calidade

Pilares
Piares
Estratégicos
Estratéxicos

Certificación
Certificación
Letra “Q”
“Q”
Leche

Certificación
Galega 100%

Certificación
Empresa Familiarmente
Responsable

Calidade
Calidad
Innovación
Responsabilidade
Responsabilidad
Social

Certificacións

Distintivo
Igualdade na
Empresa

Certificación
ISO 9001
Certificación
ISO 22000
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3. Alimentando un xeito de ser

Do campo á mesa

Emprego Xerado

126 MML
Produción leite

68.041.936 Kg
Pensos e forraxes
comercializados

Emprego xerado no
transporte desde o campo

17
Emprego xerado na
repartición de pensos

As nosas ganderías están a menos de 50 km da fábrica,
a proximidade favorece a calidade dos nosos produtos e
axuda ao noso contorno

Emprego Xerado no
transporte de longo
percorrido

3.300

Puntos de venda en
Hostalería

1.000

Na mesa

16

24

Nos puntos de venda

1.025

Ganderías están nun
radio menor a 50 km

213
Emprego Xerado

No camiño a puntos de venda

Ganderías

100%

En Feiraco

500

No camiño a Feiraco

No campo

A cadea de valor Feiraco

260.000
Consumidores

Puntos de venda en
Superficies Comerciais
en Galicia
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4.

Aire

DIMINUCIÓN DAS EMISIÓNS GEI, minimízanse as emisións de gases de efecto invernadoiro derivadas do proceso de dixestión
das vacas.

Saída (planta industrial FEIRACO)
a innovación industrial baséase na mellora dos
procesos industriais para minimizar o impacto
no medio.

A mestura perfecta: Equipo de I+D+i

busca mellorar o perfil dos nutrientes do leite de forma natural,
mediante a alimentación animal, buscando alimentos máis seguros, máis saudables e máis saborosos.

Solo
MELLORA DA CALIDADE DOS SOLOS,
diminúense os niveis de fósforo nos
xurros, e redúcese a eutrofización dos
solos agrícolas.

PRODUTOS
LÁCTEOS
FEIRACO

Apostamos por un modelo de
innovación de principio a ﬁn
Pasto

método Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), ® Cornell University, para a valoración da idoneidade de racións previamente formuladas.

12
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4.

Comprometidos co futuro
FEIRACO desde a súa perspectiva de mellora continua en toda a súa área de negocio, considera a innovación un alicerce
no seu crecemento e evolución.
A innovación para nós engloba os nosos produtos, procesos e servizos sendo o núcleo central de todas as operacións
que realizamos.
Creamos unha cultura innovadora que favoreza o impulso de ideas e transformacións que supoñan unha
mellora no funcionamento de calquera área da empresa.

Principais Proxectos I+D+i: o motor de Feiraco
Desenvolvemos proxectos de investigación e desenvolvemento por un valor de máis de 1,4 M €, dos cales máis do 42% é
investimento propio realizado pola cooperativa.
A estratexia de I+D+i ten como obxectivo fundamental mellorar o perfil dos nutrientes do leite de forma natural, mediante a
alimentación animal, buscando alimentos máis seguros, máis saudables e máis saborosos.
Desenvolvemos a nosa investigación en campos vinculados ás novas tecnoloxías, o medio e a sustentabilidade, a mellora de
procesos industriais e a saúde.

Innovando nos nosos produtos
ÚNICLA
Unha das innovacións máis destacadas dentro da nosa traxectoria, é o alcanzar un leite de extraordinario e único sabor,
dotada de diversos beneficios para a nosa saúde.

03

O leite ÚNICLA é un leite altamente diferenciado polo seu extraordinario e único sabor, perfil de ácidos graxos equilibrados,
presenza de Omega 3, CLA e antioxidantes de forma natural.
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5. Compromiso Feiraco

7

6

1

Socios

Xeramos valor,
o noso negocio
é o dos nosos socios

2

Identidade

Fomentamos a nosa
lingua e cultura

Apoiamos proxectos
para mellorar a nosa
comunidade

5

Minimizamos o noso
impacto ambiental

Comprometidos con
ofrecerlles produtos
saudables

3

Contorno social

Contorno natural

Consumidores

4

Equipo Humano
Afianzamos a igualdade
de oportunidades
e a conciliación

Provedores
reforzamos as
relacións win-win
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5.1 Os nosos socios

Comprometidos co futuro
2.114 socios súmanse na actualidade á actividade da cooperativa que se iniciou co traballo dun grupo de gandeiros do val de Barcala, que buscaban contribuír ao desenvolvemento económico e social da comarca.
Contribuímos a que o traballo no campo sexa unha opción de vida de moitos
galegos e galegas na nosa comarca.

2.114 Socios

1.025 Empregos*
Xerados no Campo

Apoio integral
Aplicamos un diálogo aberto cos nosos socios co obxectivo de responder de
forma activa a cada unha das súas demandas e necesidades.
Os socios contan cunha canle específica na revista FEIRACO e un servizo de
Atención Telefónica.

Servizos
Agradecemos a contribución dos nosos socios, garantíndolles todos os servizos e produtos
necesarios para que poidan desenvolver a súa actividade: aforro enerxético, alimentación
animais, xestión económica financeira, xestión técnica, agronomía, produtos de agricultura e gandería.

Formación
Poñemos á disposición dos nosos socios un amplo catálogo de cursos coas últimas innovacións do sector en materia de alimentación animal, xestión de explotacións e aptitude empresarial.
15
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5.1 Os nosos socios

Participación na comunidade cooperativa
Fomentamos a creación dun espírito de compañeirismo entre os nosos socios a través da realización de eventos conxuntos como a
comida anual que se celebra tras a Asemblea Xeral, na que participan ao redor de 1.500 persoas.

“Mulleres de seu”
O grupo de traballo “Mulleres de seu”, impulsa accións formativas específicas para favorecer a integración das mu-

Asemblea Xeral

lleres na cooperativa e fomentar a súa participación en órganos de goberno. Entre as súas actividades destacamos:

2013
Visita Cooperativa Martín Códax en Cambados

2014
Taller de emprendemento para a dinamización dos novos proxectos

Comida anual c
os

nosos socios

Charla informativa sobre participación e liderado das mulleres nas cooperativas
Programa: “Máis que un respiro”
Ao redor de 20 socias viaxaron á Cooperativa Campoastur en Asturias para coñecer en profundidade o seu servizo de substitución. Trátase dun programa que pretende cubrir mediante
substitucións temporais, as tarefas tanto laborais como domésticas que as socias gandeiras teñen
que realizar para liberalas e poder conciliar a súa vida laboral e familiar.

Charlas Informativas

Consolidamos neste tempo un grupo, co que pretendemos empoderar tanto persoal como profesionalmente ás nosas socias para que
participen nos ámbitos empresariais públicos, como é a cooperativa.
Visita Cooperativa Campoastur
16
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5.2 Os nosos consumidores

A túa saúde, o primeiro
Coidamos a saúde dos nosos consumidores a través da innovación dos nosos produtos
como o leite ÚNICLA, cun 18% menos de graxas saturadas e 4 veces máis de
ácidos graxos esenciais como o CLA (acedo linoleico conxugado) e o Omega 3,
altamente saudable e sen glute. Tamén contamos con opcións para persoas con
intolerancia á lactosa como é ÚNICLA SEN LACTOSA.
En 2013, dentro da nosa gama YOGU+, unha familia de lácteos fermentados con
sabor a froita, sen glute e que ademais non necesita frío, incluímos o YOGU+ macedonia, o noso iogur pasteurizado despois da fermentación cunha mestura de froitas.

Informámoste en todos os nosos produtos
En todos os nosos produtos facilitamos o consumo informado, no que se pode
atopar información nutricional, cantidades diarias recomendadas, trazabilidade, calidade, instrucións de eliminación de produto e información de contacto, entre outros.

Escoitámoste porque nos gusta coñecerte
Dispoñemos dun servizo de atención ao consumidor, con dispoñibilidade continua, que
a través do departamento comercial ofrece respostas ás consultas expostas.

Teléfono de Atención ao Consumidor: 900 101 899
Mantemos un diálogo activo e dinámico mediante as novas ferramentas de
interacción que nos ofrece o contorno dixital.
A través da nosa canle de Facebook, ofrecemos información en exclusiva, ofertas e mantemos unha comunicación fluída cos nosos seguidores.

Un ano máis
dámosche as grazas
por elixirnos
17
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5.2 Os nosos consumidores
Enteira

Os nosos produtos

Nata
Semidesnatada

Leite Feiraco Únicla

Desnatada

Leite Feiraco Clásica
Desnatada

Enteira

Batidos

Semidesnatada

Únicla sen lactosa
Leite Feiraco Hostalería

Queremos acompañarte
ao longo da túa vida

Yogu + Feiraco

Queixos

18
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5.3 O noso equipo humano
Os nosos empregados son a mellor mostra da nosa forma de ser, unha forma de ser que se
traduce nun persoal orgulloso de traballar en FEIRACO.

Saúde e benestar laboral
O noso obxectivo é crear un contorno de traballo seguro e saudable que permita un desenvolvemento persoal e profesional. Investimos máis de 70.000 € en melloras de instalacións, equipos e materiais.

Formación
Desenvolvemento e competencia profesional.
A formación é fundamental para desenvolver un equipo competitivo e o mellor investimento de futuro para a nosa empresa.
Colaboramos con universidades e centros de formación profesional para fomentar o
emprego dos seus alumnos a través da formación na empresa.
Promovemos a sinatura de convenios con escolas de negocios para que os nosos empregados ou os seus familiares, teñan descontos de ata o 50% no importe da matrícula.
Programa RESPONSABILIDADE SOCIAL EN MOVEMENTO: pretende fomentar valores
propios da Responsabilidade Social Corporativa a través de talleres participativos e de
sensibilización en materia de RSC.

Liderado e estilos de dirección
CRECER COMO LÍDERES: ten como obxectivo mellorar as habilidades directivas do

Equipo de Dirección.
LABORATORIO DE IDEAS: este programa desenvolvido na área industrial en 2013, con-

siste en reunións semanais para identificar problemáticas ou melloras posibles.

19
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5.3 O noso equipo humano

Empresa Familiarmente Responsable
Apostamos pola igualdade e a conciliación, traballando para que o noso persoal poida conseguir o maior equilibrio entre a súa vida persoal e profesional.
Proba do noso compromiso é a nosa certificación como EFR, (Empresa Familiarmente Responsable), unha ferramenta de xestión única no mundo baseada na mellora continua, que responde a unha nova cultura sociolaboral e empresarial baseada na flexibilidade, o respecto e o compromiso mutuo.

Liñas de
actuación da
Norma EFR1000-1

Calidade
emprego

Conciliación

Apoio á
familia

Igualdade
oportunidades

Distintivo de Igualdade na
Empresa por parte do
Ministerio de Sanidade,
Política Social e Igualdade.

Ano Internacional da Agricultura Familiar
FEIRACO adheriuse a esta iniciativa divulgando a importancia da familia no medio
rural.

Plan igualdade
Feiraco
Mulleres en postos directivos
Asinamos un convenio co Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade polo cal nos comprometemos a aumentar ata o 40% a participación de mulleres en postos directivos.

99%

O 99% dos obxectivos de cumprimento do
modelo EFR alcanzáronse en 2013 e 2014

20

Memoria de Responsabilidade Social Corporativa 2013-2014

5.4 Os nosos colaboradores

98%

O 98% dos nosos provedores de leite proceden de granxas a menos de 50 km de dis-

Granxas tancia e o 100% deles son galegos.
próximas

100%

O 100% dos nosos provedores de transporte e embalaxes son locais.

100%

O 100% dos nosos provedores foron seleccionados en base a criterios de respecto aos

Transportes
e embalaxes
locais

Respecto dereitos humanos.
dereitos
humanos

Protocolo Contamos cun Protocolo de Compras que garante a trazabilidade e calidade dos matede Compras riais adquiridos (etiquetaxes). Ademais, especifica que a subcontratación non está contemplada no caso das explotacións gandeiras certificadas.

Alianzas para sumar forzas na mellor compañía
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5.5 O noso contorno natural
Cremos firmemente na protección ambiental e traballamos para implementar políticas ambientais en toda a nosa cadea de valor.
O compromiso coas futuras xeracións, impúlsanos a avanzar no uso racional e
sustentable dos nosos recursos.

Biodiversidade e calidade do solo
Desde o noso Departamento de Agropecuaria traballamos conxuntamente cos socios gandeiros para planificar unha adecuada xestión dos solos e unha redución no uso de
abonos e fertilizantes.

Mobilidade sustentable
O 100% das carretillas elevadoras da planta son eléctricas.

Sensibilización e formación ambiental
Sensibilización consumidores
Sensibilizamos os consumidores a través da distribución de 17.500 bolsas reutilizables
que serven para reducir a xeración de residuos plásticos nos puntos de venda.
Formación empregados
En 2014 o noso equipo recibiu formación en relación á xestión de residuos urbanos e
realizouse unha visita á planta de valorización de residuos de Galicia.

+ de 344.000 €
Máis de 344.000 €* de investimento dirixidos a actividades de
protección e xestión ambiental e
xestión de residuos.
*anos 2013-2014
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5.5 O noso contorno natural
Emisións de gases de efecto invernadoiro

Responsables no uso dos recursos naturais
Apostamos por combustibles respectuosos co medio, a nosa demanda
Enerxía calorífica en planta é cuberta nun 100% por gas natural.
Calorífica

En FEIRACO temos cuantificadas as emisións directas e indirectas de efecto
invernadoiro, seguindo o protocolo GHD (Greenhouse Gas Protocol
Corporate Standard).

A nosa estratexia de optimización enerxética permítenos reducir notable-

-817,40 Ton.

Enerxía mente o noso consumo de enerxía externa, debido ao aproveitamento enerxétiEléctrica

co obtido a través da nosa planta de coxeración.

2014

En 2014 púxose en marcha un proceso de xestión documental que permitirá
Papel

2013

Materiais respectuosos co contorno

reducir nun 100% o consumo de papel asociado aos procedementos
administrativos de compra e aprovisionamento.

-988,70 Ton.

En 2013, grazas a unha alianza estratéxica co noso provedor Tetrapack, comezamos a comercializar envases máis respectuosos co contorno
certificados con FSC, que garante que o cartón dos envases procede de

Minimización de residuos e verteduras

bosques xestionados de forma sustentable.

Redución nun 9% dos lodos resultantes do proceso de depuración en 2014 respecto de 2013
Entrega de todos os palés que xa non se poden reutilizar a un xestor autorizado
Redución nun 2% a xeración de residuos de cartón e PEBD por unidade de venda

A sustentabilidade ambiental
é tarefa de todos
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5.6 O noso contorno social
Construíndo un mundo mellor
Axuda aos colectivos máis desfavorecidos
A axuda aos colectivos máis desfavorecidos é unha prioridade para nós, así que en Feiraco colaboramos con distintas iniciativas sociais:
Co Banco de Alimentos de Galicia doando 16 toneladas de leite en 2014, o que supón un aumento do 22% respecto ao 2013.
No período 2013-2014, doamos 13 toneladas de alimentos ao Fogar de San Francisco en Santiago de Compostela.
En datas sinaladas como o Nadal os traballadores participan en campañas solidarias de recollida de roupa e produtos hixiénicos,
que se lles entregan a entidades que traballan con persoas en risco de exclusión social.
Concienciados contra a violencia de xénero
Con motivo do “Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller”, puxemos á disposición de noso equipo lazos violetas, co fin de promover a sensibilización contra este problema social.
Emprego xuvenil
En FEIRACO apostamos polo fomento do emprego xuvenil, a través da sinatura de convenios de formación coas tres universidades públicas
de Galicia así como con outras entidades educativas galegas.

Educación e deporte
De onde vén o leite?
A campaña está dirixida a nenos de educación infantil e primaria de colexios de toda Galicia, e o obxectivo é que os escolares coñezan o traballo real que se realíza nunha explotación gandeira, poñendo en valor a actividade propia do medio rural.
Participamos na realización de iniciativas de ámbito deportivo, social e de lecer, que materializamos a través da doazón de produtos FEIRACO por un importe de 12.500 € (2013-2014) a máis de 30 competicións deportivas ao ano programadas en Galicia.

Economía social-cooperativismo
Pertencemos á Rede EUSUMO, unha das accións máis importantes desenvolvidas no marco desta colaboración é a creación do Centro de
Desenvolvemento Cooperativo, que ten como sede central a cooperativa FEIRACO.
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5.6 O noso contorno social

Fundación Feiraco
Desde 1995 a fundación traballa para impulsar a formación educativa, social e cultural en Galicia e as accións de asistencia social.
Mecenado cultural

Investigación

Desde a Fundación FEIRACO destinamos preto de 14.000 €, en 2013 e 2014, a

A través da nosa Fundación FEIRACO apoiamos economicamente o Instituto

actividades de mecenado dirixidas a actuacións de promoción cultural con con-

Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da Uni-

cellos da nosa zona de influencia.

versidade de Santiago de Compostela e contribuímos a visibilizar as investigacións máis relevantes no ámbito da economía social e o medio rural a

Desde 2014 formamos parte do Padroado do Museo do Pobo Galego, contribuín-

través do I Premio Jesús García Calvo de Investigación en Desenvolve-

do a difundir os seus valores e patrimonio.

mento Rural e Cooperativismo.

“CLASES SEN FUME”
A Fundación Feiraco reitera o seu compromiso co concurso "Clases sen Fume", convocado pola Consellería de Sanidade, patrocinando esta iniciativa coa que se tenta evitar o inicio do consumo de tabaco ou, na súa falta, atrasar
a súa idade de comezo.

Alianza Empresarial para a Vacinación Infantil (AEVI)
Queremos destacar con especial interese, a nosa colaboración como Patrocinadores de Prata da Alianza
Empresarial para a Vacinación Infantil (AEVI), que ten como obxectivo a colaboración co proxecto de GAVI na súa loita contra a mortalidade infantil.
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5.7 A nosa identidade

Recoñecemento á nosa cultura
Desde hai máis de 45 anos, Feiraco mostrou en reiteradas ocasións o seu compromiso con Galicia, tanto nos seus valores e métodos de
traballo, co fin de vertebrar o seu tecido social e o seu desenvolvemento económico, como en actividades encamiñadas á sociedade.

Vive a aventura do entroido
Desde o ano 2012 levamos a cabo esta campaña nun dos festexos máis tradicionais de Galicia. O impacto da campaña foi total, chegando
ao 100% dos nosos clientes e poñendo á disposición dos nosos consumidores 2.000.000 de envases.

“As Letras Galegas”
Desde hai tres anos, a través das redes sociais realizamos un concurso de relatos breves para celebrar esta data tan especial do
calendario cultural de Galicia. Máis de 225 persoas participaron no concurso.

Comprometidos
con Galicia

Campaña San Xoán
No ano 2014 iniciamos unha nova campaña dirixida a promover o San Xoán. Nesta primeira edición, lanzamos un concurso onde os participantes compartiron diferentes formas de vivir esta festa.
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