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Presentación

Tempos de cambios: si é si
O propio coordinador da edición, nun artigo
introdutorio “Unidos é posible”, sinala que como
conclusión dos estudos monográficos do libro
pódese concluír que “hai realidades sólidas para
construír, entre todos os elos que integran a cadea
de valor, un sector lácteo eficiente e competitivo
capaz de enfrontar con éxito as novas situacións”.
O cooperativismo e a situación estratéxica de Galicia
deben axudarnos a mellorar se permanecemos
unidos.

Foto: Óscar Corral

Dentro do cooperativismo, que defenderemos
sempre con “unllas e dentes” como a mellor fórmula
para buscar solucións, valería a pena facer algunhas
reflexións dentro das experiencias e realidades que
afectan ao noso mundo rural.

José S. Montes Pérez
Presidente de FEIRACO

Coñecendo as experiencias desiguais dentro das
cooperativas lácteas europeas, nas que as do norte
concentran a produción láctea ata o extremo de
que unha soa cooperativa controla a maior parte
da produción do seu país, caemos na conta do gran
contraste que ocorre co minifundismo da nosa
realidade.
Galicia ten o 70% das explotacións lácteas de menor
tamaño de España, cun total de 3.830 granxas
que producen menos de 75.000 litros ao ano, o
cal dá unha media de pouco máis de 10 vacas por
explotación.
Estes datos recóllense nun estudo presentado
recentemente en AGACA, coordinado polo profesor
da Complutense, Miguel Ángel Díaz Yubero, e
financiado por Cajamar, que analiza esta situación,
coa colaboración de persoeiros experimentados
dentro do sector lácteo de España. Teremos que
dedicarlle algún tempo a este libro pola categoría
dos estudos presentados referidos ao “sector lácteo
español na encrucillada”.

Cando falamos de empresas da economía social
non pensamos en institucións altruístas que teñan
como prioridade a recuperación dos marxinados ou
excluídos dentro dunha sociedade especialmente
concibida para o benestar individual que lles queda
moi lonxe a moitos. Aí temos unha situación de
paro que conduce irremisiblemente á exclusión
e á desigualdade, que se nota especialmente na
periferia marxinada das nosas cidades e aí temos,
dentro do mundo rural, as moitas explotacións
agrogandeiras que se ven forzadas ao abandono,
co conseguinte despoboamento que nos vai levar a
unha maior desertización do rural e a perder unhas
fontes naturais de riqueza, sen as que haberá novas
previsibles crises por carencia de alimentos.

O cooperativismo e a situación
estratéxica de Galicia deben
axudarnos a mellorar se
permanecemos unidos
Os territorios naturais de produción alimentaria
máis competitivos non se poden inventar por moito
que se fale dunha deslocalización antinatura dos
centros de produción.
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Seguro que vai seguir ocorrendo dentro da industria
manufactureira buscando man de obra máis barata
–incluso indo a países lonxanos– ata que alguén
poña orde ou as esixencias e aspiracións desa xente
se manifesten. Pero iso non pode ocorrer no sector
alimentario vinculado, imprescindiblemente, á terra
ou ao mar. Pois esa condición natural tena Galicia
pola súa situación, pola súa historia, pola súa xente
e pola súa terra.
Galicia é dentro do sector lácteo a primeira rexión
produtora de España e a novena de Europa, o cal a
sitúa nunha posición privilexiada e coa que hai que
contar necesariamente agora e, con máis razón,
en calquera proxección de futuro. Esta situación,
naturalmente favorable, aínda se volve moito máis
interesante e se potencia se saímos das nosas
fronteiras e pensamos en toda a Cornixa Cantábrica.
De aí a importancia do momento presente para
deseñar proxectos de futuro e de aí tamén a decisión
unánime das nosas asembleas xerais o pasado día
30 de outubro ao aprobar nunha integración que
sexa como a “primeira pedra” dun novo edificio
intercooperativo, de portas abertas e integrador,
constituíndo unha Cooperativa de segundo grao:
Cooperativas Lácteas Unidas “CLUN”.

Obxectivos
Facer as pequenas explotacións familiares e as de
maior dimensión –que normalmente xa superaron
un proceso integrador anterior– máis rendibles,
é un primeiro obxectivo, porque estamos
convencidos de que non é doado influír no prezo
final dos nosos produtos, especialmente do leite,
fixado polos mercados mundiais, como non sexa
dentro dunha pequena marxe que xorde da súa
calidade, que, por outra parte, xa vén esixida
pola regulamentación, cada día máis esixente,
especialmente, dentro da UE.

Desexamos vivamente que
a nova experiencia de CLUN
marque un antes e un
despois na realidade
do noso rural galego
Neste caso é moi importante a integración das
pequenas explotacións e por iso hai que loitar;
e para iso temos que organizarnos dentro do
cooperativismo. Mal nos irá se antes de dar outros
pasos non poñemos orde dentro da propia casa.
Pero hai máis, está demostrado que pode haber, e
hai, pequenas explotacións rendibles, pero aínda
esas tamén poden mellorar.
Unhas e outras poden mellorar marxes a través da
comercialización ou compra conxunta de insumos
ou subministros. Sería este un segundo grande
obxectivo.
Desexamos vivamente que a nova experiencia de
CLUN, na que a nosa cooperativa Feiraco participa
moi ilusionada con Os Irmandiños e Melisanto,
marque un antes e un despois na realidade do noso
rural galego. Queda moito traballo por diante, pero
coa paixón que se puxo desde o seu inicio ten que
dar resultados moi positivos na reestruturación dun
sector que tanto o necesita.
Parabéns a todos os socios das tres cooperativas
que desde agora marcarán un novo rumbo desde
a unidade nunha nova cooperativa dentro dunha
total integración.

De esquerda a dereita, José Ángel Blanco
Purriños, Pablo Costoyas e José Montes
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Feiraco únese con
Melisanto e Os Irmandiños
nunha gran cooperativa: CLUN
Os consellos reitores das tres cooperativas ratifican por amplísima maioría o
proxecto, que nace coa vocación de ser referencia no sector agrogandeiro e líder
na economía agrogandeira galega

Asemblea na que se ratificou a integración

As Asembleas Xerais de tres cooperativas gandeiras
galegas, Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto
ratificaron o pasado 31 de outubro con amplísima
maioría o acordo alcanzado polos seus respectivos
consellos reitores, polo que inician un proceso de
integración das súas actividades e negocios nunha
cooperativa de segundo grao, que se chamará
Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) e arrincará a
súa andaina en xaneiro.
Feiraco, co 97,6% dos votos, Melisanto co
96,03%, e Os Irmandiños co 97% secundaron o
proxecto cooperativo, que nace coa vocación

de ser referencia no sector agrogandeiro, ao
gañar tamaño e eficiencia a curto prazo, e
así converterse nun grupo líder na economía
agrogandeira galega.

Cooperativas Lácteas Unidas,
CLUN, é unha cooperativa de
segundo grao, que arrincará a
súa andaina en xaneiro
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As cooperativas que apostan pola integración
adícanse principalmente á fabricación de pensos,
tenda agrícola e á prestación de servizos aos seus
socios; e tamén á recollida, envasado e distribución
de leite e derivados lácteos.

e contribuír á súa estruturación. Este paso
importante vai na liña dos grandes movementos
cooperativos europeos.

Trátase dun ambicioso proxecto
que concentra máis do 15% da
produción láctea galega
A nova cooperativa de segundo grao fíxase tres
grandes obxectivos estratéxicos, que contribúen
á sustentabilidade da produción láctea galega:
integración dos servizos técnico-financeiros
para alcanzar unha maior eficiencia dos custos
de produción, optimizar as subministracións e
agregar volume para mellorar a cadea de valor

A folla de ruta de CLUN deuse a coñecer ademais
o pasado 15 de novembro ante o Goberno
galego nunha reunión dos presidentes de Feiraco,
Melisanto e Os Irmandiños co presidente da Xunta,

8

Reportaxe

Alberto Núñez Feijóo, e cos conselleiros de Medio
Rural, Ángeles Vázquez, e Francisco Conde, titular
de Economía e Industria.

CLUN nace con todo o apoio da
Xunta de Galicia, que ve neste
proxecto a clave “do futuro
da vertebración do sector”

Máis do 15% da produción láctea galega
O 1 de xaneiro, polo tanto, é a fecha fixada para
comezar co seu funcionamento, nun ambicioso
proxecto que suporá concentrar máis do 15% da
produción láctea galega.

Os produtos comercializaranse coas marcas Feiraco,
Únicla e Clesa, cos ollos postos noutros negocios
no futuro e na integración doutras cooperativas
para seguir medrando e gañar en afouteza.
CLUN nace con todo o apoio da Xunta de Galicia,
que ve neste proxecto a clave “do futuro da
vertebración do sector” cos “mellores servizos a un
mellor prezo” para os produtores, segundo indicou
a conselleira de Medio Rural Ángelez Vázquez.

Reportaxe
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Fotos: Jesús Nieto

Feiraco faise máis forte

Galicia é a primeira zona produtora de leite de
España: a participación da nosa comunidade na
produción láctea nacional pasou do 27% en 1985
ao 39% en 2014, e estamos entre as 10 primeiras
rexións lácteas da Unión Europea. Pero as cifras non
van sempre ao noso favor.
As estatísticas tamén din que no noso país, o
consumo de leite e os seus derivados baixou o 2,9%
en 2014, o 2,3% en 2015 e case o 4% en 2016. A
caída da demanda, o exceso de oferta, o aumento
da concentración na distribución e uns prezos que
tenden á baixa debuxan unha realidade complicada
para o noso sector.
Por iso, o 16 de decembro Feiraco asinou a
acta da Asemblea Constituínte de Cooperativas
Lácteas Unidas (Clun) xunto coas cooperativas Os
Irmandiños e Melisanto. Foi a nosa resposta a esta
complexa realidade que apostamos por cambiar.

Referentes no sector
Porque en Feiraco cremos que xuntos somos máis
fortes, Clun foi creada como unha cooperativa
de segundo grao, o que na práctica significa
que Feiraco xamais perderá a súa identidade:
integrámonos porque debemos ser máis

competitivos. Queremos converternos no gran
grupo lácteo de referencia en Galicia e, a medio
prazo, de todo o noroeste español.
Deste xeito, seguimos o camiño marcado hai case
50 anos polo noso fundador, Jesús García Calvo,
empresario visionario e firme defensor dun modelo
de negocio que revolucionou o campo galego nos
malos tempos para o rural: a cooperativa.

Feiraco xamais perderá a súa
identidade: integrámonos para
ser máis competitivos
Hoxe, Feiraco, creada no ano 1968 con apenas
400 socios, fórmana 1.978 socios, 224 deles socios
fundadores. E todos eles, desde o primeiro ata
o último, desde a explotación máis grande ata a
máis pequena, desde as súas 16 cooperativas ata
as súas 39 Sociedades Agrarias de Transformación
(SAT), son socios únicos e insubstituíbles. É esta
filosofía, sustentada na unión, no corporativismo,
a que fixo posible o que somos e a que fará
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realidade o que queremos ser: máis fortes, máis
innovadores e máis rendibles nun mercado que
englobe os máis débiles.

perfectos que reflicten cales deben ser os pasos a
seguir no futuro, un futuro ao que todos debemos
contribuír para prosperar. Porque con Clun, Feiraco
non cambia, só evoluciona.

Experiencias noutros países
Gañar volume, lograr unha maior eficiencia coa
integración de servizos e o abaratamento de custos
–no marco dun mercado cada vez máis competitivo
marcado pola volatilidade de prezos– explican o
nacemento de Clun, ao noso xuízo, a fórmula máis
intelixente de medrar e evolucionar xuntos, unha
fórmula pola que Feiraco aposta sen fisuras.

Mellorar a calidade de vida
dos socios e das súas familias
foi e segue sendo o principal
obxectivo da Cooperativa

As experiencias deste tipo en países da nosa
contorna demostran que a teoría, na práctica,
funciona. A visita, hai uns meses, de delegacións
de Feiraco a prestixiosas cooperativas de Francia,
Holanda e Dinamarca que puxeran en marcha
experiencias similares demostráronnos que
estabamos no certo. As tres cooperativas visitadas
ofrecen hoxe uns resultados espectaculares tras
uns procesos de integración. As tres son exemplos

“Hai que unirse para todo o que signifique
potenciar ou facer máis rendible a nosa actividade”,
sinalou José Montes durante a entrega do Premio
“Liderazgo Empresarial 2016”, outorgado pola
Confederación de Empresarios da Coruña.

As orixes
Naquel acto, o noso presidente lembrou no seu
discurso de agradecemento as orixes familiares

12

Reportaxe

de Feiraco, cando nos anos 60, Jesús García Calvo
promoveu un centro cooperativo comarcal nunha
época na que case ninguén cría nin contaba cos
propios interesados: os produtores. García Calvo
decidiu por aquel entón liderar a iniciativa dun
grupo de gandeiros da comarca da Barcala e fundou
Feiraco. O seu lugar, de apenas 7.700 habitantes,
Logrosa, no municipio coruñés de Negreira,
transformouse e converteuse na capital do sector
lácteo galego.

Pioneiros en innovación
Porque Feiraco fixo historia en Galicia por avanzar,
por ser pioneira, por innovar. Os primeiros tanques
de refrixeración para o leite instalados en Galicia,
en 1979, foron nas explotacións gandeiras dos seus
socios. Tamén marcou o camiño aos demais en
moitos outros aspectos. Así, o primeiro Servizo de
Asesoramento Técnico, Veterinario e Agronómico
para gandeiros de Galicia implantouse aquí, na nosa
Cooperativa, no ano 1984.

Case medio século despois, o espírito do noso
fundador permanece inalterable. É o noso libro de
cabeceira, porque mellorar a calidade de vida dos
socios e das súas familias foi, e segue sendo, o
principal obxectivo de Feiraco. Se aos socios lles vai
ben, á Cooperativa vaille ben. Non hai máis segredo.
E para continuar pola senda marcada hai 50 anos
é necesario evolucionar, como sempre fixemos.
Hoxe, Feiraco factura máis de 100 millóns de euros
ao ano e é sinónimo de prestixio, de innovación e
de calidade. Non é froito da casualidade, pero non
chega con iso. Hai que ir a máis.

Entre os nosos logros tamén destacan numerosas
distincións de calidade –entre elas, a obtención, por
primeira vez, da certificación de calidade AENOR ISO
9000:1994 en 1999 ou a da marca Galicia Calidade,
que ostentamos desde 1998–, ademais de premios
concedidos pola nosa aposta pola innovación,
a formación e a tecnoloxía, tres alicerces que
construíron a nosa imaxe de modernidade a nivel
autonómico e nacional.
Pero o noso proxecto cooperativo ten aínda moito
percorrido nesta carreira de fondo na que hai
numerosos obstáculos que sempre superamos
porque permanecemos unidos. Se continuamos
por esta senda, se nos movemos dentro do
espírito da cooperación, todo será máis sinxelo e
continuaremos creando escola, facendo historia e,
ante todo, avanzando xuntos.
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terneros infectados con rotavirus o coronavirus. Establecimiento de la inmunidad: La protección pasiva frente a todas las sustancias activas comenzará desde el principio de la alimentación con calostro. Duración de la inmunidad: En terneros alimentados
artificialmente con calostros mezclados, la protección continuará hasta que cese la alimentación con calostro. En terneros amamantados de forma natural, la protección frente a rotavirus persistirá durante al menos 7 días y frente a coronavirus durante al
menos 14 días. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Deben tomarse las más estrictas precauciones para evitar la contaminación de la vacuna. Precauciones especiales para su uso en animales: No vacunar animales enfermos. Precauciones
específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Al usuario: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en
particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de
inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo.
Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Al facultativo: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Incluso si se han
inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este medicamento puede causar inflamación intensa, que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida
del dedo. Es necesaria atención médica experta, INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección,
especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. No
congelar. Período de validez después de abierto el envase primario: 8 horas. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones
completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1330 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 11 de mayo de 2016.
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Manexo e importancia
do costro na explotación leiteira
O sistema inmune do tenreiro recén nacido é
inmaduro e incapaz de protexelo fronte aos
patóxenos debido a que a súa nai, polo tipo de
placenta da vaca, non pode transferirlle durante
a xestación as inmunoglobulinas (lg), tamén
coñecidas como anticorpos. Por ese motivo, os
ruminantes contan con outra estratexia, o costro,
para transferirlle as defensas maternas ata que o seu
propio sistema inmune sexa maduro e eficaz. Pero
o costro non está conformado só por anticorpos, é
moito máis!

Cales son os principais
compoñentes do costro?

produtiva dos animais. Os animais ben encostrados
teñen maiores ganancias de peso, mellores
eficiencias de conversión alimentaria, maiores
producións de leite nas súas primeiras lactacións e
maiores probabilidades de supervivencia no rabaño.

Como aseguro un correcto encostrado?
Non se trata dun proceso complicado, pero se non
lle damos a importancia suficiente, se non temos a
constancia, a orde e o coidado necesarios, é fácil
que non academos unha boa transferencia de
inmunidade.
Hai catro puntos clave que cumprir neste proceso:

Hai tres grupos principais:
• Factores asociados á inmunidade (anticorpos,
lactoferrina, citoquinas…).
• Factores nutricionais (graxa, lactosa, vitaminas…).
Papel fundamental da graxa como achega de
enerxía, imprescindible para o mantemento da
temperatura corporal.
• Factores de crecemento (IGF-I, GH…) dos que
aínda non se coñecen os seus mecanismos
exactos de actuación, pero sábese que inflúen no
desenvolvemento gastrointestinal do tenreiro.
Nos últimos anos tense investigado moito sobre
os efectos a longo prazo do costro. En base a estes
estudos, habería que engadir dous grupos máis:
• Factores bioactivos que inflúen na “programación
metabólica do neonato”. Hai compoñentes que
se descoñecen aínda con exactitude, pero que
afectan na expresión dos xenes do animal.
• Factores probióticos e prebióticos que
condicionan o desenvolvemento da poboación
microbiana do tracto gastrointestinal do tenreiro,
tamén chamada microbiota.
Por todo isto, un axeitado manexo do encostrado
será un factor fundamental que determinará en
gran medida a saúde do tenreiro nas súas primeiras
semanas de vida. Ademais, o costro presenta efectos
a longo prazo con repercusións sobre toda a vida

1. Tempo: no nacemento, o intestino é moi
permeable aos anticorpos. Porén, esa propiedade
vaise perdendo, sobre todo a partir das seis horas, ata
desaparecer ás 24 horas. O axeitado sería, polo tanto,
administrar a primeira toma nas primeiras catro
horas tras o nacemento e sempre antes de seis horas.
Ademais, tense demostrado que o atraso na
muxidura da vaca recén parida produce un descenso
da concentración de anticorpos moi importante.
A partir das seis horas desde o parto a nai xa ten
reabsorbido no sangue un 17% dos anticorpos.
2. Hixiene: a presenza de bacterias no costro pode
producir por si mesma enfermidades no tenreiro,
pero ademais diminuirá en gran medida a absorción
de anticorpos.

O costrímetro é unha ferramenta moi práctica para avaliar
a calidade dos costros que damos aos nosos tenreiros
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Hai tres fontes de contaminación:
• A ubre: nunca dar costros con mamite ou de
animais con paratuberculose.
• Proceso de recollida e administración do costro:
é fundamental a hixiene na muxidura e tamén o
recipiente onde se recolle e co que se administra
o proceso.
• Multiplicación bacteriana: é un alimento rico en
nutrientes que almacenado a temperatura ambiente
favorece moito este proceso. Para evitar isto:
• Administrar fresco antes dos 30 minutos
desde a súa recollida.
• Refrixerar ou conxelar o costro, diminuíndo
a temperatura previamente nos primeiros 30
minutos ata os 15ºC. É útil sumerxer os envases
previamente en auga fría con bloques de xeo.

Un estudo de 2015 da Universidade de
Gante avaliou a diminución de diarrea
neonatal entre un grupo de tenreiros
que recibiron costros de nais sen ningún
protocolo vacinal e outro grupo de nais
provistas cunha vacina inactivada dunha
soa dose fronte a Rotavirus, Coronavirus e
E. coli. O estudo demostrou que o grupo
de tenreiros de nais vacinadas presentaba
un 26% menos de animais con diarrea
neonatal que o grupo sen vacinar.

• Non facer mesturas de costros e nunca dar unha
primeira toma que non sexa só da primeira
muxidura.
• Conservación: o refrixerado non debe estar máis
de tres días e o conxelado non máis de seis meses.
Recoméndase desconxelar ao baño maría en
auga con menos de 45 ºC e evitar o emprego do
microondas.
4. Cantidade: canto costro debe tomar o tenreiro?
O obxectivo é acadar no soro do tenreiro o mínimo
nivel de anticorpos (10 mg IgG/ml) para diminuír a
súa probabilidade de enfermar. Para isto, estímase
ideal administrar un 10% do peso vivo, que nunha
tenreira de 40 quilos, serían uns 4 litros. Porén, a
cantidade necesaria variará en función da calidade
do costro e da capacidade de absorción, o que á súa
vez dependerá do tempo desde o nacemento e o
nivel de contaminación do costro. Como vemos na
táboa 1, como mínimo deberían achegarse 3 litros
para poder cubrir case todas as actuacións.

Costro sen
contaminación

Costro
contaminado

Calidade
aceptable

Mala
calidade

Calidade
aceptable

Mala
calidade

2,08

2,97

2,89

4,13

Litros
de costro
necesarios

Táboa 1. Valorando a calidade do costro como aceptable =
50 mg lgG/ml ou mala = 35 mg lgG/ml; e a eficiencia na
absorción: sen contaminación 25% e contaminado 18%

Conclusións
3. Calidade: determínase en función da
concentración de anticorpos (IgG), establecendo un
límite mínimo de 50 g IgG/L para un bo costro, que
pode medirse co costrímetro ou cun refractómetro
de Brix. Hai factores que non podemos controlar,
como a raza ou o número de partos, pero hai outros
que si dependen do manexo:
• Coidado da vaca seca (optimiza a nutrición,
minimiza o estrés, etc.).
• Vacinación da nai: produce un incremento de
anticorpos específicos no costro fronte aos
patóxenos que se vacinan. A máis común é fronte á
diarrea neonatal, aínda que tamén pode vacinarse
con éxito fronte a clostridios e outros axentes.

O encostrado e as primeiras semanas de vida
determinarán os futuros rendementos produtivos
das tenreiras. Por outra banda, os animais que
enfermen durante este período sofren repercusións
negativas tanto no seu crecemento a curto prazo,
como nas súas producións de leite a longo prazo.
Dado que o costro é o principal factor que determina
a saúde do tenreiro nas súas primeiras semanas de
vida, optimizar o encostrado mediante o manexo
(mínimo tres litros nas primeiras 4-6 horas de
vida) e un programa de vacinación axeitado serán
aspectos fundamentais.
Carlos Carbonell
Técnico de vacuno leiteiro SFA
de MSD Animal Health
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O presidente de Feiraco,
José Montes, galardoado co Premio
“Liderazgo Empresarial 2016” da CEC
Agradecido polo recoñecemento, José Montes reivindicou o papel de Feiraco, as
cooperativas e a economía social como revitalizadoras do rural e destacou a súa
aposta pola integración, mentres o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
distinguiu a súa contribución “ao progreso económico de Galicia”

O presidente de Feiraco, José Montes, foi galardoado
co Premio “Liderazgo Empresarial 2016” que
outorga a Confederación de Empresarios da Coruña
na súa décima edición, e recoñece os empresarios
máis destacados que, pola súa traxectoria, deixan
“unha pegada indeleble” na contorna empresarial,
ademais dunha transcendencia económica e social
alén de Galicia.
A entidade, presidida por Antonio Fontenla,
distinguiu con este recoñecemento o compromiso
de Feiraco con Galicia nun acto celebrado na Finca
Montesqueiro, en Oleiros (A Coruña), celebrado
o 21 de novembro e que contou coa presenza do
presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e máis
de 200 representantes do ámbito empresarial,
político e social.

O xurado quixo destacar deste xeito a
transcendencia do sector agrogandeiro, “unha
das riquezas de Galicia”, e o esforzo de Feiraco na
persoa do seu presidente para chegar a acordos e
alianzas claves para o futuro do noso sector.

José Montes lembrou as
orixes familiares de Feiraco,
facendo referencia ao
liderado empresarial
José Montes agradeceu o premio e lembrou as orixes
familiares da cooperativa láctea, facendo referencia
ao nome do galardón, o liderado empresarial. “O
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líder non nace, como se soe dicir, senón que se
experimenta na humildade, na constancia, nos bos
modos, na transparencia, sinceridade e, sobre todo,
no traballo ben feito, que case sempre coincide co
traballo en equipo”, sinalou.
O presidente de Feiraco debullou a súa andaina
vital e profesional ata vencellarse á cooperativa,
en paralelo coa modernización do rural, cando
cambiaba “un modelo familiar de explotación por
outro profesional que esixía investimentos, tamaño
e profesionalización”.

Para Alberto Núñez Feijóo, este
galardón é un recoñecemento
“a unha forma de facer as
cousas”
José Montes reivindicou no seu discurso, ante
a crise do sector lácteo, o papel de Feiraco, das
cooperativas e da economía social “que sempre
estiveron aí, ao carón dos gandeiros e as súas
familias” e marcouse como reto a industrialización
da produción agraria avanzando ademais no
tamaño das empresas.

A entrega do premio “Liderazgo
Empresarial” a José Montes na súa
décima edición contou coa presenza de
máis de 200 convidados representativos
da vida política, económica, empresarial
e social. Entre eles, o conselleiro de
Economía e Industria, Francisco Conde;
a conselleira de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio, Beatriz Mato;
a conselleira de Medio Rural, Ángeles
Vázquez; o presidente da Deputación de
A Coruña, Valentín González Formoso;
o subdelegado do Goberno na Coruña,
Jorge Atán; o reitor da Universidade da
Coruña (UDC), Julio E. Abalde Alonso; e
o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.

CLUN, un exemplo
e unha “integración aberta”
Neste punto, José Montes fixo referencia á primeira
integración cooperativa láctea, que se chamará
CLUN, formada por Melisanto, Os Irmandiños e
Feiraco. “Sumaremos os nosos negocios, con 3.500
ganderías e 400 millóns de litros de leite, unha
decena de industrias propias e participadas e 400
traballadores”, e fixo un chamamento á unión: “esta
é unha integración aberta que agardamos sume a
moitas das medianas cooperativas galegas”.
O presidente de Feiraco tamén animou aos
presentes a consumir produtos lácteos galegos
e desexou, agradecendo o Premio “Liderazgo
Empresarial, “que o futuro traia para o campo galego
unha nova etapa de vida e esplendor”.
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“A pegada imborrable de
Feiraco converteuse en imaxe
patrimonial do empresariado
galego e de Galicia”, incidiu
Antonio Fontenla
O encargado de entregarlle a José Montes o
galardón foi o presidente da Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, quen recoñeceu a súa contribución ao
“progreso económico de Galicia”. “Entregarlle este
premio ao presidente de Feiraco é, sobre todo, un
premio ao noso rural, un rural no que José Montes
viu unha oportunidade”, salientou.

de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla,
reivindicou a Feiraco entre as empresas máis
relevantes do sector lácteo en España.
“A súa pegada imborrable converteuse en imaxe
patrimonial do empresariado galego e da nosa
comunidade”, incidiu Antonio Fontenla, afirmando
que o complexo alimentario é fundamental na
economía do país, representando o 7,3 por cento do
PIB, cifra que duplica a media europea.
Antonio Fontenla apuntou o reto: incrementar en
Galicia o valor industrial, “reto que agora asume
José Montes”, en referencia á nova andaina de CLUN.
“Trátase, polo tanto, dun exemplo de adaptación
aos novos tempos e escenarios económicos, nos
que as empresas se fusionan para reducir custes,
ser máis fortes e gañar en competitividade”.

Premio a unha forma de facer as cousas
Para o xefe do Executivo galego, o galardón é un
recoñecemento “a unha forma de facer as cousas,
de crer que o tradicional pode ser moderno, de ser
enxeñosos e ambiciosos e buscar respostas novas
ante os novos retos”.
Tamén o anfitrión da gala de entrega de premios na
Finca Montesqueiro, o presidente da Confederación

O presidente da CEC, que tivo unha lembranza
especial para o presidente fundador de Feiraco,
Jesús García Calvo, gabou a traxectoria de José
Montes como experto en economía social e
cooperativismo, en AGACA e na directiva das
Cooperativas Agroalimentarias de España.
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Feiraco renova o seu selo como
Empresa Familiarmente Responsable
Feiraco renova o seu selo EFR que a acredita
como Empresa Familiarmente Responsable polas
súas políticas de responsabilidade social nas
que a realización profesional e persoal de cada
empregado, a calidade de vida e a igualdade
de oportunidades son claves. Entre as novas
medidas destacan, no eido dos horarios laborais,
a flexibilidade de entrada dunha hora ao mediodía
para o cadro de oficinas. Nas medidas de apoio
á familia, amplíase aos 12 anos de idade a
posibilidade de elección de xornada continua o
día do aniversario dos fillos, e a entrega dunha
caixa de produtos Feiraco con motivo de novos
nacementos.

Ademais da súa política de igualdade de
oportunidades, calidade no emprego e diversos
convenios con empresas con descontos, os
traballadores da cooperativa poderán beneficiarse
das vantaxes do programa Feiraco regala saúde, con
matrícula gratuíta na piscina e ximnasio de Brión e
servizo de dietista-nutricionista de balde.

As explotacións de Únicla, pioneiras na
certificación de AENOR de Benestar Animal
As explotacións que producen leite Únicla, de
Feiraco, son as primeiras galegas certificadas
pola Asociación Española de Normalización e
Certificación (AENOR) na categoría de Benestar
Animal. Este certificado de conformidade (AENOR
Conform) únese ao de calidade ISO 22.000 en
Europa que xa distinguía ás ganderías/granxas polos
seus métodos, procesos e produtos.

unha parte da política de responsabilidade
social, senón que tamén ten un impacto positivo
na calidade do produto. Este novo modelo de
certificación avalía, ademais das instalacións,
diferentes parámetros dos animais, baseados en
catro principios: alimentación, aloxamento, estado
sanitario e comportamento (estado emocional e
relación humano-animal positiva).
O AENOR Conform está baseado no referencial
europeo Welfare Quality, que ten como obxectivo
harmonizar a preocupación social e as demandas
de mercados para desenvolver sistemas fiables
de seguimento en granxas, de información sobre
produtos e de mellora en benestar animal.

Esta nova certificación, na que as explotacións de
Únicla son unha vez máis pioneiras, responde ao
feito de que o benestar animal non só constitúe
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Os novos Clesa Bombón Go! recargan a
enerxía dos corredores de ‘Ponle Freno’

Os Bombón Go! de Clesa constituíron o mellor
combustible para os participantes na carreira
solidaria `Ponle Freno´, en favor do apoio ás vítimas
de accidentes de tráfico que se celebrou en Madrid
o domingo 27 de novembro.
Máis de 20.000 corredoras puideron, grazas a
Clesa, repoñer forzas e recargar enerxía coas dúas
variedades Bombón Go!, Orixinal e 0,7% MG.

Sabadell Negocio Agrario y Pesquero

Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con
las empresas y autónomos que desarrollan su trabajo en el
ámbito del negocio agrario: agricultura,
ganadería, pesca y forestal. Ofreciendo soluciones
financieras adaptadas a su medida.

Documento publicitario

Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario

Sabadell

Estar donde estés
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Feiraco e Clesa participan nos actos
do 25-N contra a violencia de xénero
Feiraco e Clesa implicáronse un ano máis coa causa
da loita contra a violencia de xénero con motivo
do Día Internacional de Eliminación da Violencia
contra as Mulleres, que se celebrou o pasado 25
de novembro. Os traballadores das cooperativas de
Ponte Maceira e Caldas de Reis vestiron camisetas
negras durante toda a xornada co lema ‘Contra a
violencia’, unha iniciativa impulsada nos Concellos
galegos da Coruña, Allariz, Ames, Cangas, Carballo,
Santiago, Ferrol, Lugo, Poio, Pontevedra, Ribadeo,
Sada, Sarria, Teo, Tui, Vilalba e Zas.

como o apoio profesional e familiar e a estabilidade
e calidade no traballo, con medidas de apoio á
conciliación.

O lema ‘Contra a violencia’ decora estas prendas
coas que Feiraco e Clesa pretenden crear conciencia
desta lacra social, formando parte dunha iniciativa
que tivo o seu eco tamén nas redes sociais. Esta
campaña de sensibilización contra a violencia de
xénero forma parte das medidas sociais baseadas
no respecto e o compromiso impulsadas polas
cooperativas, que abarcan aspectos tan importantes

O director xeral de Feiraco participa nas
Xornadas sobre Tecnoloxía dos Alimentos
do Campus Terra da USC
José Luis Antuña, director xeral de Feiraco,
participou na mesa redonda Mercado,
financiamento e coñecemento, no marco das
Xornadas sobre Tecnoloxía dos Alimentos do IV
Global IMasT2016 celebradas o 23 de novembro no
Campus Terra da USC. Nesta sesión, celebrada na
Casa do Saber de Lugo, participaron ademais de
Antuña; o director xeral do Igape, Javier Aguilera
Navarro, e o responsable de I+D+i da spin off da
USC Innolact SL.
Global ImasT é o evento máis importante
de emprendemento e innovación que se
celebra entre as universidades e as empresas,
investidores e administracións públicas en
España coa finalidade de dinamizar o ecosistema

de innovación. Desde 2013 presentáronse a
investidores máis) de 150 proxectos no marco
deste foro, que xa contabiliza uns 200 relatores
convidados e máis de 3.000 participantes.
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Feiraco patrocina
o XXIX Congreso de Enciga
Feiraco amosa o seu compromiso coa Asociación
de Ensinantes de Ciencias de Galicia (Enciga)
patrocinando o seu XXIX Congreso, que se
celebrou do 17 ao 19 de novembro no IES Xulián
Magariños de Negreira.

Nas xornadas celebráronse distintas mesas
redondas nas que se abordaron as ciencias desde
distintos puntos de vista, e ademais organizouse
unha visita guiada ás instalacións de Feiraco en
Ponte Maceira e a unha explotación gandeira, polo
que os participantes puideron coñecer de preto o
labor desenvolvido pola cooperativa.

Feiraco, presente na
Semana Gandeira de Mazaricos
A Semana Gandeira de Mazaricos situou un ano
máis, entre o 14 e o 20 de novembro, á vila do Xallas
como epicentro do sector gandeiro, e contou cunha
numerosa afluencia de público. Feiraco implicouse
coa organización, e tivo un posto con produtos, cos
que ademais foron obsequiados os premiados nos
concursos da cita.
Entre as numerosas actividades celebradas,
destacaron as Xornadas Técnicas do Sector Lácteo,
nas que participaron Ismael Martínez, de Feiraco, e
Pablo Gómez, de Clesa, nas que se debateu sobre a
necesidade de revalorizar o leite galego.
Nesta edición, ademais, tivo grande éxito a poxa de
xovencas, que espertou grande expectación.
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Colaboramos coas
XIV Xornadas Técnicas de Vacún de Leite
Os días 10 e 11 de novembro tiveron lugar as XIV
Xornadas Técnicas de Vacún de Leite, organizada
spor Seragro e nas que Feiraco foi colaborador.
Durante as dúas datas, máis de mil persoas asistiron
na Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo a
estas xornadas técnicas, nas que se abordou como
tema central nesta edición a xestión económica
das explotacións, un dos puntos máis febles das
granxas galegas.

Feiraco participa nas feiras máis
importantes do sector en China
Feiraco estivo presente na 95ª Food Drinks Fair
2016 de Fouhou e Dairy China en Shanghai, como
partícipe no posto de Zhongqihuaye, o noso
distribuidor asiático Zhongqihuaye, durante os días
20-22 de outubro e 7-9 novembro en China.

Os beneficios de Únicla, presentados
nun estudo na XVII Reunión da Sociedade
Española de Nutrición
Durante a primeiro fin de semana do mes de
novembro levouse a cabo a XVII Reunión da
Asociación Española de Nutrición (SEÑ) e o XXII
Congreso da Asociación Española de Nutrición e
Dietética de Galicia (Sonudiga) que se celebrou na
Facultade de Medicina de Santiago de Compostela,
e no que se presentou unha investigación sobre os
atributos do Leite Únicla. Ademais, a marca estivo
presente na caseta promocional de Feiraco, dentro
do espazo adicado aos expositores do evento.

Á cita acudiron numerosos profesionais do mundo
da nutrición e da dietética de toda España, e
presentouse o traballo realizado por R. Estévez, A.
Cepeda e I. Martínez, quen informaron aos asistentes
sobre os procesos que implican a produción do
leite Únicla e como os seus atributos contribúen
positivamente na saúde de quen o consome. Co
Estudo do contido de enterolactona no Leite Únicla
e soro humano e a súa significación biolóxica para
o ser humano, indicáronse os beneficios de Únicla,
cunha achega de Omega 3, CLA e antioxidantes e
fonte natural de calcio e selenio.
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A nosa directora de Recursos Humanos
e RSC, Sonia González, pon en valor as
políticas de conciliación de Feiraco nun
Foro da Universidade de Santiago
Sonia González Somoza, directora de Recursos
Humanos e Responsabilidade Social de Feiraco,
participou no Foro Ler o mundo hoxe (no diálogo
Universidade-Sociedade), organizado pola USC e
que adicou as súas sesións de outubro á equidade
de xénero.
Concretamente, a directiva da cooperativa
participou na mesa de experiencias Educar
para conciliar, celebrada o 26 de outubro, na
que debullou todas as medidas para favorecer a
conciliación da vida laboral e familiar por parte
de Feiraco, enmarcadas dentro das políticas de
Responsabilidade Social. Nesta mesa, abordouse
o tema da conciliación desde distintos ámbitos:
administración local, sistema educativo e empresa,
co exemplo de Feiraco.
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Feiraco, comprometido un ano máis
coa Carreira Pedestre Popular de Santiago
Feiraco agardou un ano máis puntual na liña
de meta da Praza do Obradoiro para agasallar
cunha rica merenda a todos os participantes
na 39 edición da Carreira Pedestre Popular de
Santiago, organizada polo Grupo Correo Gallego.
Nun día que convidaba a facer deporte, milleiros
de atletas tomaron as rúas de Compostela nesta
carreira senlleira, que rematou cunha merecida
recompensa láctea diante da Catedral.

Media maratón Pontevedra

Ademais, Feiraco, Únicla e Clesa estiveron
presentes cos seus produtos o pasado 16 de
outubro da man de Froiz, na Media Maratón de
Pontevedra, que contou coa participación de máis
de 2.200 persoas, e na de Vigo, a primeira fin de
semana de decembro.

Os alumnos do Plan Inicia
desenvolven prácticas laborais en Feiraco
Os 40 alumnos do Plan Inicia Gerenciarys, que
organiza a Cátedra Fundación Inade-UDC, a
xestión do risco e o seguro, realizaron o pasado 7
de outubro unha clase práctica en Feiraco. Durante
a visita, os responsables da Xerencia de Riscos
explicaron aos alumnos a historia do departamento,
coa súa organización e funcionamento, ademais
da composición dos seus actuais programas de
seguros e experiencias de colaboración.

27

Únicla colabora na xornada de formación
de hoteis e restaurantes certificados por
Galicia Calidade
O pasado 3 de outubro, Galicia Calidade realizou
unha xornada de formación no mundo do café,
dirixida a hoteis e restaurantes certificados. O
barista Óscar de Toro explicou aos asistentes
as técnicas para a elaboración do café, tanto en
máquina como en infusións, así como perfeccionar
as súas técnicas na preparación de combinados
de café. A xornada contou coa colaboración de
Feiraco, empresa láctea certificada por Galicia
Calidade. Os seus produtos da gama Únicla foron
os empregados para as elaboracións con leite.
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Feiraco acolle un curso de Peritacións
en Vacún
A sede de Feiraco en Ponte Maceira acolleu a
celebración do curso “Peritaciones en Vacuno de
Reproducción y Producción y Vacuno de Cebo”,
impartido polo corpo técnico de Agroseguro e
impulsado por AGACA.
Na súa presentación contou coa presenza do seu
presidente, Higinio Mougán, e do presidente de
Feiraco, José Montes, e estivo dirixido a Técnicos
de Cooperativas Agroalimentarias, ENESA, CCS e
AGROPELAYO. Entre os temas tratados, destacaron
os sistemas de manexo, tipos de animais, agrupación
de riscos e os sistemas de indemnización.

Celebramos o Día Mundial
dos Lácteos na escola
O día 28 de setembro celebrouse o Día Mundial
dos Lácteos na escola, unha iniciativa promovida
pola FAO, co obxectivo de lembrar os beneficios
asociados ao consumo de leite en idade escolar.
Feiraco colaborou coa iniciativa impulsada por Inlac

en dez cidades españolas e, como ano olímpico que
é este 2016, conseguiuse o apoio de dez deportistas
olímpicos e parolímpicos para poñer o foco na
alimentación e no deporte como vía para combater
o sedentarismo e a obesidade nos nenos.

A industria láctea
avanza na sustentabilidade
co Proxecto europeo Susmilk
Feiraco participou, nos días 22 e 23 de setembro,
na conferencia final do proxecto europeo Susmilk.
Durante estes días máis de 150 expertos e
profesionais do sector lácteo, procedentes de 14
países, puxeron en común novas medidas, sobre
todo encamiñadas a lograr un maior aforro de luz e
auga nos procesos de fabricación do leite.
O peche do congreso tivo lugar coa visita dos
participantes á fábrica de Feiraco, onde se amosou o
compromiso da cooperativa co proxecto, centrado
en impulsar medidas para lograr unha industria
láctea sustentable ante a previsión dunha crecente

demanda mundial de leite e dos seus derivados. O
obxectivo é impulsar un cambio de sistema na cadea
dos procesos de elaboración e comercialización do
leite e os seus produtos, coa finalidade de reducir ao
mínimo o consumo de enerxía e auga e aproveitar
os recursos enerxéticos renovables.

29

As Gelly de Clesa estrean sabor e
imaxe e o Crema Bombón ‘vístese’ de Nadal
A marca Clesa continúa a senda da innovación
e a evolución dos seus produtos, a través do
relanzamento da gama de xelatinas Gelly de Clesa
que estrea nunha renovada imaxe, ademais dunha
mellora da receita que a converten nun destacado
en sabor entre os produtos da súa categoría.
Ademais, a recoñecida gama de sobremesas Crema
Bombón celebrará o Nadal con todos nós, a través
dun packaging moi axeitado nestas datas.

Clesa continúa coa súa aposta polas sobremesas
lácteas, e por iso lanzou o pasado mes de outubro
Clesa Bombón Go! e Mini Bombón Kids. E faino,
ademais, adaptando os seus formatos que facilitan
o consumo do seu produto estrela, Crema
Bombón, tanto dentro como fóra do fogar, ‘on the
go’ y ‘pouch’.

O batido de chocolate
Feiraco estrea nova imaxe
O batido de chocolate Feiraco renova a súa imaxe,
seguindo a liña de renovación da marca, dirixido a
todos os públicos e destacando o novo logotipo da
cooperativa; e xa está dispoñible desde o pasado
mes de outubro.
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Feiraco e Clesa colaboran
coa Vuelta Ciclista “máis galega”
Comezou o 20 de agosto no Balneario de Laias,
e os ciclistas percorreron Galicia ata o 26, onde
non faltou a presenza das marcas nas etapas máis
destacadas da Vuelta, patrocinada por Carrefour.

Feiraco e Clesa, amosando o seu compromiso coas
principais citas deportivas, non podían faltar como
colaboradores da Vuelta Ciclista a España na súa
edición máis galega, con nada menos que sete
etapas pola nosa xeografía.

O Consello Reitor de Feiraco saúda e felicita a todos os que conforman esta gran familia:
socios produtores, traballadores, consumidores e amigos, durante as festas de NadalAninovo e que a prosperidade permaneza para todos
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Feiraco, no quinto
aniversario do Festival da Luz
En liña co compromiso adquirido con Galicia e a
súa cultura, Feiraco participou no quinto aniversario
do Festival da Luz, que se celebrou do 9 ao 11 de
setembro. E fíxoo instalando unha caseta propia no
Mercado da Luz con produtos propios, doando o
recadado á organización do festival , que o destinará
a Oxfam Intermón, en beneficio dos afectados polo
actual conflito en Siria.

Ademais, a cooperativa desenvolveu talleres de
contacontos e debuxo para explicar aos máis
pequenos da casa de onde vén o leite a través do
conto infantil do mesmo nome, que foi editado por
Feiraco para contar de maneira didáctica o proceso
do leite e o traballo da cooperativa. Seguindo coas
actividades pensadas para os máis pequenos,

Feiraco organizou tamén un taller de fabricación
de pins e sumouse á gymkana infantil prevista pola
organización do festival no marco do seu espazo
“cultivando deporte mini”.

Feiraco convidou tamén aos seus seguidores en
Facebook a esta cita coa música sorteando 80
abonos para o tres días co obxectivo de que os
gañadores puidesen gozar en familia dos concertos
e do Mercado da Luz.
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Mercadotecnia

Feiraco fai un trato con Galicia
na súa nova campaña publicitaria
Os valores da cooperativa son os eixos das accións
promocionais en medios audiovisuais e exteriores, que se
reforzan cun sorteo de produtos nas caixas do leite
‘Temos un trato con Galicia, é un bo trato para ti’,
é o slogan da campaña de comunicación coa que
Feiraco enxalza os valores propios que vertebran a
súa actividade: o orgullo de ser galegos, o coidado
da contorna natural, a solidariedade e o traballo ben
feito. A recompensa, claro está, será obter o mellor
leite do mundo.
A campaña, impulsada desde o mes de setembro
ata o mes de novembro, tivo grande éxito e fíxose
rapidamente un oco nos fogares dos consumidores
galegos a través dos medios audiovisuais e a
publicidade en exteriores.

Coa campaña obtivéronse máis de 18 millóns de
impactos en televisión e máis de 2 millóns de
impresións a nivel dixital, sendo unha das máis
potentes durante todo o período de campaña en
Galicia. O resultado de ‘Temos un trato con Galicia’
é unha cobertura de case un 80%, co que máis de
800.000 amas de casa da comunidade viron ou
escoitaron a promoción de Feiraco, cunha media de
30 veces durante a vixencia da campaña.

Os tres valores que sustentan Feiraco son os eixos
da acción publicitaria: o ser a única cooperativa
de gandeiros que envasa leite galego procedente
das súas explotacións, a trazabilidade dos produtos
desde a orixe ata a mesa, e o compromiso coa terra
e a sustentabilidade.
Ademais, desde outubro ata o 31 de decembro,
a nova campaña está reforzada cunha Acción
Promocional presente nas caixas de leite Feiraco
e estará activa nos puntos de venda e nas redes
sociais da marca. Cada semana, sortearanse dez
lotes sorpresa de produtos galegos por valor de
80 euros cada un, ata un total de 100 lotes, e
poderase participar a través do Facebook ou por
correo postal.
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‘Yo Pruebo’, a campaña de
‘Yo Dona’ para promocionar Únicla
O leite Premium promociónase ademais no espazo ‘Espejo
Público’ de Antena 3 e en diferentes medios dixitais
Chegado o outono, Únicla iniciou o trimestre
mediante diferentes accións dirixidas a
consumidores nas que se transmitiron as bondades
do produto a través de experiencias únicas. Como
resultado das accións, levouse a cabo a difusión do
vídeo ‘Yo Pruebo’ promovido en diferentes medios
dixitais e convencionais pola revista Yo Dona. Un
grupo de lectoras da revista feminina de moda e
tendencias gozou o pasado mes de outubro dun
almorzo saudable na terraza da Cociña de San
Antón, en Madrid, onde descubriron o sabor e os
beneficios de Únicla, leite Premium, distinguida co
International Taste Award 2016.

para incrementar a visibilidade do leite premium
Únicla a nivel nacional, que se complementa cunha
telepromoción no espazo Espejo Público de Antena
3 TV, presentado por Susanna Griso durante 5
emisións, coa presenza da prescritora Cuca Sales,
chegando a un total de 1.075.000 amas de casa de
toda España.

Adali Morales, responsable de mercadotecnia,
explicou como grazas a este leite se obteñen os
nutrientes necesarios para manter o corpo san,
sobre todo en etapas importantes para a muller
como o embarazo, a lactancia e a menopausia.
Esta acción na revista, que chegou a máis de
221.000 persoas, enmárcase dentro da campaña
promocional que Feiraco está levando a cabo

Ademais, durante o mes de outubro realizouse a
difusión en medios dixitais, dun vídeo que explica
de forma gráfica e sinxela os aspectos diferenciais
do leite Únicla.

¡Buenos días Almond Breeze!… para
espertar con sabor
A campaña do leite de améndoas, enfocada a un público
mozo, desenvólvese en redes sociais e Spotify
‘Buenos días Almond Breeze, despierta al sabor’, é
o slogan da última campaña do leite de améndoas
que distribúe Feiraco, que parte dunha acción
promocional co sorteo de almorzos con Almond
Breeze “para os teus amigos”. Enfocado a un
público novo, contará con accións nas redes
sociais propias da marca, unha aplicación móbil
específica e unha cuña en Spotify. Adicionalmente,
reforzarase cunha campaña de stoppers nos

principais puntos de vendas de toda España,
en total de 170, de Carrefour, El Corte Inglés e
Hipercor ata o 14 de decembro.

36

Reportaxe

O seguro, a eficaz
xestión do risco
Desde o pasado mes de xuño os gandeiros teñen
á súa disposición novas modalidades de seguros
de gando, máis flexibles e con máis posibilidades
de elección para confeccionalo adaptado ás
necesidades de cada explotación. O novo Seguro
para Explotacións de Gando Vacún de Reprodución
e Produción inclúe novidades que, non só melloran
as coberturas, senón que facilitan a xestión.
Resumímolas:
• O gandeiro contrata unha Garantía Básica que
inclúe os riscos que potencialmente poden
provocar máis dano nas explotacións. A esta
garantía pódense ir sumando coberturas a través
de numerosas garantías adicionais (ata 17). Así
pode escoller aquelas que póidanlle preocupar.
• Inclúe garantía de Saneamento Gandeiro.
• Inclúense garantías adicionais, por exemplo: a
Perda de Calidade do leite para explotacións de
aptitude láctea.
• Amplíase a garantía para a cría ata o mes de idade.
• As explotacións lácteas cunha produción anual
media superior a 10.000 kg poden asegurar os
seus animais a un valor superior aínda que non
estean en control leiteiro ou non sexan puros.
• As explotacións lácteas que teñan un índice ICO
entre os 200 mellores, poderán asegurar todos os
seus animais considerándoos de alta valoración.
• Posibilidade de domiciliar as primas e as
indemnizacións directamente na conta do
asegurado, o cal axiliza a recepción, tanto para as
compañías aseguradoras como para o gandeiro.
• Permite contratar a modalidade renovable do
seguro.

No caso dos Seguros de Retirada e Destrución de
Animais Mortos, permite consultar, entre outros
datos, o número de sinistro, o número do libro no
que se realizou a retirada, a data na que se comunica
un sinistro e a data na que se recolleu ao animal,
os quilos recolleitos, o custo da retirada ou o pago
realizado ás xestoras.

Na nova consulta para os Seguros de danos, o
gandeiro pode consultar a información sobre o
perito asignado, o número de crotal do animal
sinistrado ou se o sinistro xa está taxado ou non.
Ademais, tamén se pode acceder á información das
actas de danos, nas que poderán consultar o importe
da indemnización e a data na que se realizou o
pago. Ou se o prefiren poden descargar as actas de
taxación e as cartas de pago, nas que se lles informa
que se procedeu a abonar a indemnización.

Máis información para o gandeiro
As novas modalidades traen consigo tamén
melloras na información que os asegurados
poden consultar a través de www.agroseguro.es.
Poden acceder á información dos sinistros, tanto
dos Seguros de Retirada e Destrución de Animais
Mortos (xa dispoñibles desde o ano anterior), como
aos referidos ás liñas de seguros de danos.

En definitiva, cada ano os seguros tratan de
adaptarse ás necesidades dos gandeiros e
perfílanse como unha ferramenta eficaz para
a xestión dos riscos aos que están expostas as
explotacións de gando vacún, facilitando ao
gandeiro a continuidade da súa actividade en caso
de sinistros graves.
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Xema Galicia
Negreira
(A Coruña)

Actividade: Como novidade, este 2016 impartimos
cursos de aplicador de produtos fitosanitarios
(básico e cualificado).
Persoa de contacto:
Jesús González

Servizos á cooperativa

Zoonort
Mosteiro - Pol
(Lugo)

Actividade: Distribución e venda de produtos
zoosanitarios, fitosanitarios, sementes de pradeira
e millo, fertilizantes, alimentación para leitóns e
correctores e núcleos para a fabricación de pensos.
Persoa de contacto:
Jesús Trigo

Teléfono: 981 881 769
info@xemagalicia.com
www.xemagalicia.com

Teléfono: 982 345 901
info@zoonort.com · www.zoonort.com

Restaurante
San Lorenzo
Ponte Maceira - Agrón
(Ames)
Actividade: Bautizos e comuñóns. Cociña caseira.
Menús do día. Fanse comidas por encargo e para
levar.
Persoa de contacto:
Pablo Crespo

FRIOR
Coirós e Ordes
(A Coruña)

Actividade: Venda, instalación, mantemento e
reparación de todo tipo de instalacións de muxidura e
tanques de frío, así como ferraxes, bebedoiros, chans
de goma, ‘arrobaderas’ e todo tipo de accesorios para a
corte.
Persoa de contacto:
José Luis Sánchez Panete

Teléfono: 981 885 170

Teléfono: 981 774 500 / 981 682 195 / 606 943 447
frior@frior.com · www.frior.es
Security World
A Coruña

Actividade: Empresa de vixilancia e seguridade de
ámbito estatal dende 1990. Confíe en nós para a
súa seguridade.
Persoa de contacto: Fernando Mariscal de Gante
Teléfono: 902 221 225 / 677 453 292
f.mariscaldegante@swseguridad.com
www.securityworld.es

Restaurante
Pontemaceira
Ponte Maceira-Agrón
(Ames)
Actividade: Dous ambientes, restaurante á carta
e mesón con racións e menú. Menús para grupos,
banquetes e celebracións. Salóns con diferentes
capacidades. Terrazas con vistas ao río.
Aberto todo o ano.
Persoa de contacto: José Mª. Gaspar
Teléfono: 981 881 680
info@restaurantepontemaceira.com
www.restaurantepontemaceira.com
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Mulleres de seu

Día da Muller Rural
O pasado 14 de outubro celebramos na nosa
Cooperativa unha xornada de xuntanza no Día da
Muller Rural. Na miña primeira intervención, tivo
especial mención a importancia e relevancia que
supón para o rural dignificar o papel da muller.

económica a partir da capacitación profesional
e facilitando o acceso a novas oportunidades,
así como dar e poñer en valor, dignificar o
papel da muller no rural, facernos máis visibles
e ser partícipes na vida da Cooperativa, piares
fundamentais do noso grupo Mulleres de Seu.

Pola súa banda, o director-xerente de Agaca, Higinio
Mougán, expuxo os pasos xa dados e a liña na que
debemos seguir avanzando. Contamos tamén
coa presenza de Loli Couso, couching e técnica
de formación de Agaca; a súa avaliación sobre o
empoderamento deixou moitas portas abertas.
O desenvolvemento da xornada estivo moi enfocado
a poñer en valor o papel da muller no eido rural,
no que tamén está relacionada coa súa actividade
na Cooperativa, feito que tamén destacou o noso
director xeral, José Luis Antuña.

Para a clausura desta importante xornada contamos
coa asistencia da secretaria xeral da Consellería do
Medio Rural, Carmen Bouso; dende aquí queremos
darlle o noso agradecemento, xa que coa súa
intervención transmitiunos o esforzo que se lle
está a dar a toda esta temática e a sensibilidade e
constancia coa que se trata dende as institucións.

Partindo dos principios básicos cooperativos –
igualdade e compromiso– contamos dende o
2009 coa elaboración e aprobación do noso Plan
de Igualdade, somos Empresa Familiarmente
Responsable, e, ademais, outorgáronnos o Distintivo
de Igualdade.

Potenciación activa

Entre os nosos empeños está facilitar a conciliación
da vida persoal e laboral para favorecer a igualdade
de oportunidades; para sensibilizar, dinamizar e
fidelizar, fomentando a consideración do traballo
agrícola e gandeiro como unha opción de futuro
profesional; saber aproveitar o valor e o talento
xunto cos nosos piares de calidade, innovación e
compromiso social.

Consideramos que é de gran valor potenciar o
emprego feminino mediante políticas activas de
desenvolvemento rural, diversificando a actividade

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco

Coa entrega dos diplomas ás socias que tiveron a
oportunidade de asistir aos cursos de formación
demos como concluída a xornada.
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Tu elección responsable

CarbonNeutral®
Pure-Pak® carton
En Junio de 2016, Elopak ha sido
reconocida como una empresa
“CarbonNeutral®ˮ y ofrece la
posibilidad a sus clientes de
tener sus envases certificados
como CarbonNeutral®.
En Elopak, compensamos las
emisiones producidas en el
proceso de fabricación de este
envase apoyando proyectos
verificados que reducen emisiones.
Proyecto de protección del bosque
pluvial de Rimba Raya. Proteger el bosque
lluvioso local y la población de orangutanes en
Borneo, Indonesia.

1

2

Proyecto de cocinas en Uganda.
Subsidiar la producción y venta de estufas de
cocción eficientes en fuel en Uganda.

Elopak b.v · C/ Severo Ochoa, 3 · 28230 Las Rozas (Madrid) · Spain · Tel.: +34 917 104 940 · elopak@elopak.com · www.elopak.com
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Mulleres de seu

Historia de Mulleres de Seu
O noso comezo xurdiu da necesidade de establecer
un vínculo máis forte entre a Cooperativa e as socias,
de facilitar a súa participación na vida da Cooperativa,
poder contar con valores que sen dúbida reforzarán
a igualdade. O noso nome, Mulleres de Seu, resume
moi ben o que somos e o queremos ser: mulleres
con iniciativa propia, emprendedoras, con tesón,
con arraigo na nosa terra e na nosa idiosincrasia. A
través da Fundación Feiraco temos a posibilidade de
canalizar toda esta iniciativa.

de autoestima e motivación como a de ‘Atrévete
contigo mesma’, outras xornadas como ‘Obradoiros
para o empoderamento da muller como persoa
socia da Cooperativa’, a través da Fundación Feiraco
e a Rede Eusumo, coa participación de Agaca.
O que pretendemos é derrubar todos os
estereotipos de xénero e, sen dúbida, avanzar polo
camiño da igualdade e da responsabilidade social,
tendo como vínculo primordial a nosa Cooperativa.
O panorama que se nos presenta nos recentes
pasos da integración é que seremos un referente
no noso sector e debemos aproveitar todas estas
oportunidades. Anímovos a todas as ser partícipes
de Mulleres de Seu, todas e cada unha de vós tendes
algo que ensinar, como é a propia experiencia; de
cada unha aprenderemos todas.

A miña inquedanza é que as compañeiras socias
valoren a Cooperativa e se sintan identificadas
con ela. A nosa base principal é a socia e a súa
relación coa Cooperativa. Temos a sorte de contar
en Feiraco cunha ampla marxe de socias titulares
de explotacións, nelas adquirimos o papel de
traballadoras e xestoras ao igual que seguimos
sendo o piar fundamental dos nosos fogares,
compartido, claro está, coa nosa contorna familiar,
xa que todos construímos e diso se trata, de traballar
en conxunto.

Maior participación e integración
A nosa intención é motivar a todas estas socias
para unha maior participación e integración dentro
da Cooperativa. Cada día tratamos de motivar e
fomentar a participación coa axuda de talleres de
formación, como as xornadas de formación en TICs,

Fotos: Luis Cobas

Visita da cooperativa Campoastur.

Curso de inseminación artifical de gando.

Quero darvos as grazas porque non existiría a
historia de Mulleres de seu sen a vosa participación,
o voso esforzo, as vosas inquedanzas, pero, sobre
todo, quero darvos os parabéns pola calidade
humana que cada unha aporta ao grupo.
Mil grazas e os mellores desexos neste novo ano e
nestas festas para tod@s os que fixestes posible a
nosa andadura!
Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco
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Receita

Polvoróns caseiros: unha
delicia ao alcance da túa man

Claudio Pérez Barbazán quere compartir convosco esta receita de polvoróns caseiros. Preparar este doce
típico do Nadal é ben doado. Animádesvos a probar?

Ingredientes para 12-15 unidades:
• 350 gramos de fariña de repostaría
• 40 gramos de améndoa crúa moída
• 80 gramos de azucre glas (admítense ata 100
gramos se vos gustan extradoses)
• Máis azucre glas para decorar
• 110 gramos de manteiga de porco ibérico
• Un pouquiño de anís
• ¼ de cullerada de canela

Preparación:
Na tarde anterior á preparación desta sobremesa,
esparexemos a fariña e as améndoas moídas nunha
bandexa apta para o forno. É importante que a fariña
estea ben peneirada e ben mesturada coa améndoa
e, se decidides empregar a Thermomix, debedes
por no vaso a fariña e as améndoas e programar 30
segundos de velocidade progresiva ata chegar ao 10.

Logo cómpre prequentar o forno a 130 ºC con calor
arriba e abaixo. A continuación, introduciremos a
bandexa durante 30 minutos, movendo de cando
en vez a espátula ata que a masa vaia collendo un
ton lixeiramente dourado. Finalmente, deixamos
repousar a mestura ata o día seguinte.
Na data posterior ao inicio dos preparativos,
formamos un volcán coa fariña e metemos dentro
os ingredientes mesturándoos ata conseguir unha
masa uniforme coa que se poida realizar unha
bóla un pouco chá, que meteremos na neveira
entre 30 minutos e unha hora (envolta nun plástico
transparente). Ao sacar a masa do frigorífico
irémola premendo un pouco coa palma da man. A
continuación, pasaremos suavemente o rodete para
igualar a superficie e mediante un cortapastas (ou
un vaso) iremos facendo os polvoróns.
Deixamos repousar unha hora a masa e
introducimos os bolos no forno (prequentado
previamente a 200ºC) durante 15 minutos. Ao
retiralos do forno, cubrirémolos de azucre glas
(unha vez estean fríos).
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