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Revista

PARTICIPACIÓN EN FEIRAS

AS NOSAS MARCAS, PRESENTES EN ALIMENTARIA 2018
CLUN acudiu por vez primeira desde a súa constitución ao Salón Internacional
de Alimentación e Bebidas de Barcelona, Alimentaria, que celebrou a súa
XXII edición do 16 ao 19 de abril. A cooperativa, como parte do stand
institucional da Xunta de Galicia, ofreceu aos visitantes degustación dos
produtos das nosas marcas no marco dunha feira que permite incrementar
as posibilidades de negocio grazas á presenza duns 140.000 operadores do
sector agroalimentario de ata 60 países. Como representantes de CLUN,
asistiron o director xeral José Luis Antuña e o director da División de Lácteos
Pablo Gómez, que recibiron a visita da conselleira de Medio Rural, Ángeles
Vázquez, e da directora xeral Belén do Campo.

CLUN CONTOU CUN STAND NA 19ª EDICIÓN DE XANTAR, O SALÓN DE
TURISMO GASTRONÓMICO DE OURENSE
Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) estivo presente, desde o 31 de xaneiro
ata o 4 de febreiro de 2018 en Xantar, o Salón de Turismo Gastronómico que
celebra en Ourense a súa 19ª edición. Na caseta institucional, os asistentes
ao recinto de Expourense coñeceron de preto toda a información da
nosa cooperativa, ademais todos os produtos das marcas Feiraco, Clesa,
Arquega e a última novidade de Únicla, a súa gama de Leche Fresca.

CLUN PARTICIPOU UN ANO MÁIS NA SEMANA GANDEIRA DO MUNICIPIO
CORUÑÉS DE MAZARICOS
CLUN foi un ano máis protagonista da Feira da Semana Gandeira de
Mazaricos, que tivo lugar do 27 de novembro ao 3 de decembro de 2017
pasados e que converteu ao municipio coruñés no epicentro do sector
agrogandeiro con múltiples actividades. O director da división de Servizos
Agrogandeiros de CLUN, Angel Miranda, ofreceu unha charla sobre
‘reflexión sobre se imos no bo camiño’. Ás xornadas técnicas do sector
lácteo, exposición de maquinaria agrícola e poxa de xovencas de raza
frisona, como parte nuclear, sumáronse talleres extraescolares, concursos
de fotografía e sobremesas lácteas, relatos curtos e exposicións culturais.

OS PRODUTOS DE CLUN, PRESENTES NA FEIRA FOOD&HOTEL DE CHINA
A cooperativa CLUN continúa facéndose un oco no mercado asiático e a
través da súa participación nunha das feiras máis importantes do sector,
Food&Hotel China, que se celebrou desde o 11 ao 15 de novembro de 2017
en China.
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CLUN PARTICIPOU POR PRIMERA VEZ NA GRAN CITA DO 40 ANIVERSARIO
DA SEMANA VERDE DE GALICIA
Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) participou con gran éxito por primeira
vez desde a integración de Feiraco, Melisanto e Os Irmandiños na gran cita
do rural, a Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que o ano
pasado celebrou o seu 40 aniversario. En Silleda, do 8 ao 11 de xuño de
2017, a cooperativa contou cunha caseta institucional moi concorrida onde
se degustaron produtos das súas marcas lácteas Feiraco, Únicla, Arquega e
Clesa e ofreceu ademais información dos seus servizos a socios.

CLUN EN EXPOORDES 2017
Do 28 ó 30 de abril de 2017 celebrouse ExpoOrdes 2017 nesta localidade
coruñesa, contando a Cooperativa CLUN cun stand institucional nesta feira
multisectorial de referencia.

AS MARCAS DE CLUN ESTIVERON PRESENTES NA 31 EDICIÓN DO SECTOR
DE GOURMETS EN MADRID
O Salón de Gourmets, que se celebrou do 24 ó 27 de abril de 2017 na Feira
de Madrid, contou un ano máis coa presenza das marcas de CLUN Feiraco,
Clesa, Únicla e os queixos de Arquega, no Pavillón de Galicia da man da
Consellería do Medio Rural.

A FERIA MOEXMU DE MUIMENTA CONTOU CON CLUN COMO REFERENCIA
DO SECTOR AGRARIO
A XXXIII edición da Feira MOEXMU de Muimenta, en Lugo, que se celebrou
do 7 ao 9 de abril de 2017, contou cunha caseta institucional de CLUN onde,
ademais dos seus produtos, informouse os asistentes de todos os servizos
que ofrece a Cooperativa.

AS MARCAS CLUN PRESENTES NO FORUM GASTRONÓMICO DE A CORUÑA
As marcas de CLUN, Feiraco, Únicla e Clesa, estiveron presentes no mes
de marzo de 2017, no Forum Gastronómico de A Coruña, no expositor
corporativo que a cooperativa instalou para dar a coñecer aos asistentes os
seus produtos estrela.
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XORNADAS E CHARLAS

A XEFA DE MARKETING DE CLUN PARTICIPOU NA XORNADA DE APD
SOBRE A ERA TECNOLÓGICA
A xefa de Marketing de CLUN, Adali Morales, falou do modelo de
dixitalización agroalimentario de CLUN na xornada “A era tecnolóxica”,
impulsada por APD, que tivo lugar o pasado 16 de marzo en Santiago de
Compostela e que contou coa participación do presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijóo.
Casos como o de Accenture, Fundación Telefónica, Bahía Software, Mindset,
Eventim.com, eBay Internacional, MN Program, Camering, Accenture,
Inteligenz Mujeres Tech ou a innovación tecnolóxica na USC tiveron o seu
espazo neste encontro organizado pola Asociación para o Progreso da
Dirección en colaboración con Audicon.

CLUN NO FORO FEMININO eWOMAN GALICIA
Prensa Ibérica e Faro de Vigo, xunto con Empresarias de Galicia, organizaron
eWoman Galicia o 14 de decembro de 2017 no Auditorio do Mar de Vigo,
un evento cuxo obxectivo é servir de altofalante para mostrar os casos
de éxito das mulleres que destacaron pola súa traxectoria profesional e
o seu liderado na contorna dixital e tecnolóxica. Na xornada participaron
a vicepresidenta de Feiraco, Carmen Rodríguez, e a directora de RSC e
Persoas de CLUN, Sonia González.

CLUN CELEBRA UNHA XORNADA DE MELLORA ECONÓMICA E
REPRODUCIÓN
O 1 de decembro de 2017 celebrouse en CLUN-Melide unha xornada técnica,
dirixida ós socios, baixo o título “A mellora económica e a reprodución”.
Esta xornada constou de dous relatorios a cargo dos veterinarios dos
servizos técnicos de CLUN. “Puntos clave do programa de reprodución na
granxa” con Pablo Paz e “A xestión da recría, o 3º custo da granxa” con
Rubén Laria. Esta xornada forma parte das reunións técnicas programadas
que se irán organizando polas diferentes delegacións de CLUN, co fin de
facilitar a asistencia os socios interesados.

Cooperativas Lácteas Unidas

CLUN NA XORNADA SOBRE RESPONSABILIDADE XURÍDICA DAS
COOPERATIVAS
O 12 de decembro de 2017 CLUN, da man da Compliance Officer, Mª
José Picallo, participou na xornada sobre compliance penal no mundo
cooperativo: “A responsabilidade xurídica das cooperativas”, organizada
pola Secretaría Xeral de Emprego. Nese encontro analizáronse tamén as
responsabilidades penais nas que pode incorrer unha empresa cooperativa,
así como a forma de prever e defenderse ante estas.
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CLUN PARTICIPA NAS III XORNADAS TÉCNICAS DE BOVINO DE LEITE E
CARNE EN AGOLADA
A Xefa de Recursos Leiteiros de CLUN, Carmen Rey, participou co seu
relatorio ‘O sector lácteo, a súa historia e previsións’ nas III Xornadas
Técnicas sobre Mellora de Gando Bovino de Leite e de Carne Memorial
Xosé Luís Xacobo, celebradas o 24 de novembro de 2017 promovidas pola
asociación O Parapeto en colaboración con Africor Pontevedra e o Concello
de Agolada.

CLUN NAS VII XORNADAS DE CALIDADE E SEGURIDADE ALIMENTARIA
CLUN patrocinou as VII Xornadas de Calidade e Seguridade Alimentaria, que
se celebraron en Madrid, o 28 de setembro de 2017, en Barcelona (o 19 de
outubro), en Valencia (o 9 de novembro), en Santiago de Compostela (o 23
de novembro) e en Burgos (o 14 de decembro). Na cita galega, a xefa de
Innovación e Calidade de CLUN, Sabela Oca, impartiu unha conferencia co
título ‘Leite de cooperativa: calidade controlada desde a granxa á mesa’, na
que analizou o proceso produtivo de CLUN.

A REDE NACIONAL DE GRANXAS TÍPICAS, RENGRATI, CELEBRA EN RIBADEO
O SEU PANEL DE LEITE
Ribadeo acolleu o 14 e 15 de novembro de 2017 o panel de leite de
RENGRATI, Rede Nacional de Granxas Típicas, que por primeira vez se
celebrou fóra de Madrid. Nel, participaron representantes do Ministerio de
Agricultura, gandeiros e técnicos de toda España. Por parte de CLUN, estivo
presente Ángel Miranda, director de Servizos Agrogandeiros.

CLUN ORGANIZA UNHA CHARLA SOBRE MELLORA XENÉTICA E EFICIENCIA
EN VACÚN DE LEITE
O 6 de novembro de 2017 tivo lugar na central de CLUN en Ames unha
charla sobre mellora xenética e eficiencia en vacún de leite impartido polo
experto holandés Gosse Veningna.

CLUN NO CONGRESO EUROPEO DE MEDICINA BOVINA
O 4, 5 e 6 de outubro de 2017 celebrouse en Bilbao o 5º Forum Europeo
de Buiatría (EBF) e foi a primeira vez que este congreso europeo dedicado
á medicina bovina se organizaba en España, coa presenza de máis de 550
veterinarios de 48 países. Con motivo deste evento, o responsable dos
Servizos Veterinarios de CLUN, Pablo Paz, explicou nun relatorio como
entendemos e cales son as técnicas de base no programa de control
reprodutivo que desenvolvemos nas granxas dos nosos socios.
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CLUN, PRESENTE NO V CONGRESO DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS
ANDALUZ
A Directora de Persoas e RSC de CLUN, Sonia González, participou en
representación de CLUN no V Congreso de Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía, celebrado o 4 e 5 de outubro de 2017 en Jaén, e que levou
por título ‘Creando, crecendo, cambiando’.

OS GANDEIROS DE CLUN ANALIZARON A PRODUCIÓN CÁRNICA NA I
XORNADA TÉCNICA DE COMERCIALIZACIÓN DE VACÚN
Os gandeiros de CLUN analizaron a produción cárnica no marco da I
Xornada Técnica de Comercialización de Vacún que a cooperativa celebrou
o 11 de setembro de 2017 en Ponte Maceira (Ames). A cooperativa levou a
cabo esta xornada técnica tamén nas súas delegacións en Ribadeo e Melide
o día 6 do mesmo mes. Durante a sesión, que contou coa asistencia do
presidente de CLUN, José Ángel Blanco, do seu vicepresidente, José Montes,
e do seu director xeral, José Luis Antuña, os asistentes puideron coñecer
todo o relacionado co cebo de vacas e tenreiros, de man do director da
División de Servizos de CLUN, Ángel Miranda, e sobre a comercialización e
clasificación de canles de vacún, de man do xerente de Artesáns Gandeiros,
Antonio Álvarez.

CLUN ORGANIZA A XORNADA ‘COIDA, COIDARTE’ EN COLABORACIÓN
CON AGACA E CAIXABANK
A cooperativa organizou no mes de marzo de 2017 a Xornada Coida,
Coidarte, nas instalacións de CLUN-Ames, en colaboración con Agaca
e Caixabank. Unha iniciativa na que participaron unhas 40 socias da
cooperativa na que se abordou a situación das persoas maiores no medio
rural e o papel das cooperativas na mellora da súa calidade de vida.

CLUN CONMEMORA O DÍA INTERNACIONAL DA MULLER CO I ENCONTRO
“MULLERES DE SEU”
CLUN conmemorou o Día Internacional da Muller co Encontro “Mulleres
de Seu”. O acto tivo lugar no mes de marzo de 2017 na Cidade da Cultura
de Galicia e contou coa participación de máis de 80 socias de CLUN e a
presenza da secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana
López Abella. No encontro participou tamén a alpinista galega de fama
mundial Chus Lago como exemplo de emprendedora, loitadora e modelo
de superación persoal e profesional.
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GOTAS

INAUGURACIÓN DO NOVO MODELO DE TENDA MERCARURAL DE CLUN
EN MAZARICOS
A tenda agraria de Mercarural iniciou o pasado mes de abril deste ano unha
nova andaina na Picota, concello de Mazaricos, mediante a presentación
dun novo modelo de tenda agraria impulsado por Cooperativas Lácteas
Unidas (CLUN). No acto, que contou coa presenza do alcalde de Mazaricos,
Juan José Blanco, o presidente de CLUN, José Ángel Blanco, o seu director
xeral José Luis Antuña e os presidentes de Feiraco e Melisanto, José Montes
e Pablo Costoya, significou un novo paso na estratexia da cooperativa para
reforzar os servizos dirixidos a socios.

A APP DE CLUN XA ESTÁ EN FUNCIONAMENTO
Os socios de CLUN contan xa cunha nova ferramenta de servizos da
Cooperativa, a APP de CLUN. Nela, poderán acceder a través de calquera
dispositivo, a todo tipo de información relevante, ademais das últimas
novidades corporativas e de interés para o sector.

CLUN App

PRIMEIRO ‘KIT SAÚDE CLUN’ DA MAN DO CLUSTER SAÚDE DE GALICIA
Como membro do Cluster Saúde de Galicia, o 28 de novembro de 2017
CLUN abriulles as súas portas a todos os socios do lobby co reto de mostrar
como mellorar a saúde a través de alimentos funcionais de forma natural.
Para iso contou coa visión experta de Ismael Martínez e Sabela Oca, do
departamento de Innovación de CLUN sobre ‘Únicla e como melloramos a
saúde a través de alimentos funcionais de forma natural’, e do facultativo
externo o doutor José Manuel Fernández de Nutrición SEMERGEN para a
charla-debate.

PRIMEIRO CONSELLO REITOR DE CLUN
As tres cooperativas de primeiro grao que forman CLUN, Feiraco, Melisanto
e Os Irmandiños, celebraron o 31 de outubro de 2017 o seu primeiro
Consello Reitor conxunto desde a integración cooperativa, o pasado mes de
xaneiro. A sede elexida para o desenvolvemento do acto foi CLUN-Ribadeo.
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CLUN COLABORA CON INLAC NO DÍA MUNDIAL DOS LÁCTEOS EN TODA
ESPAÑA
CLUN colaborou un ano máis, durante o mes de setembro de 2017, nas
actividades organizadas por INLAC con motivo do Día Mundial dos Lácteos
2017 en Madrid, Barcelona, Oviedo, Valladolid, Sevilla e Pontevedra. A cita
na capital española contou coa presenza da ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina e do director comercial de CLUN, Ramón Mandiá, e baixo o
lema ‘Compartindo o auténtico’, promovéronse os hábitos saudables entre
os escolares e o consumo de lácteos.
En Pontevedra, o CEIP Froebel acolleu a celebración en Galicia e nela, os
nenos do centro compartiron cos avós un almorzo, no que non faltaron os
produtos de Feiraco e Clesa. O acto, clausurado pola conselleira do Medio
Rural, Ángeles Vázquez, contou coa presenza do director da División Láctea
de CLUN, Pablo Gómez.

OS PRODUTOS DE CLUN PRESENTES NO DÍA INTERNACIONAL LÁCTEO
CLUN participou nas accións do Día Internacional Lácteo 2017, impulsadas
por Fenil, o 1 de xuño de 2017 en Madrid, con todas as súas marcas
presentes na degustación: Únicla, Clesa, Feiraco e Arquega. Ademais,
realizouse unha campaña en medios impresos e dixitais de Galicia para
comunicar os valores da cooperativa e reforzar a importancia dos produtos
lácteos na alimentación.

CLUN LANZA A SÚA NOVA WEB CORPORATIVA CON TODA A INFORMACIÓN
SOBRE HISTORIA, OBXECTIVOS, VALORES, SOCIOS, SERVIZOS E NOTICIAS
DE ACTUALIDADE
Desde o mes de abril de 2017, a cooperativa CLUN xa ten nova páxina
web na que recolle toda a información relativa a súa historia, obxectivos,
valores, socios, servizos e noticias de actualidade. Pódese acceder ao novo
site a través do enlace http://www.clun.es

NACE O PROXECTO CATTLECARE, UN SISTEMA DE XESTIÓN TIC DAS
GRANXAS GALEGAS IMPULSADO POR CLUN
O proxecto CATTLECARE, impulsado por CLUN, marcará un antes e un
despois na modernización TIC das explotacións gandeiras. A partir dun
consorcio integrado polas empresas tecnolóxicas Conexiona Telecom, Ictel
Ingenieros e Gradiant como entidade que dará soporte ao plan de traballo,
CATTLECARE márcase como obxectivo a modernización das explotacións
gandeiras galegas mediante o desenvolvemento de diversas ferramentas
que permitan mellorar a súa xestión a distintos niveis. O proxecto,
analizado no mes de xaneiro de 2017, durante a xornada técnica que se
celebrou na sede de Gradiant en Vigo e situada no Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións de Galicia, pretende mellorar a monitorización das reses
para extraer datos do comportamento do gando e poder establecer patróns
de comportamento que permitan detectar anomalías ou indicadores de
enfermidades, período de celo ou procesos de parto. Ademais, CATTLECARE
permitirá mellorar a xestión dos recursos nas explotacións como o alimento,
mediante a automatización e a optimización da loxística de distribución.
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VISITAS A CLUN

OS PARTICIPANTES DA REDE EUSUMO APRENDEN EN CLUN AMES SOBRE
COOPERATIVISMO
A sede central de CLUN-Ames, acolleu durante o pasado mes de abril de
2018 as primeiras visitas deste ano da Rede Eusumo, unha iniciativa na que
colabora con AGACA para enseñarlles ás novas xeracións de mozos galegos
os valores do cooperativismo. No marco das tres xornadas de aprendizaxe,
os alumnos dos centros IES Antonio Fraguas de Santiago, o CEIP de Teixeiro,
en Curtis, e o IES Santiago Basanta de Vilalba, tomaron boa nota das
explicacións de José Montes, presidente de Feiraco e vicepresidente de
CLUN, e coñeceron o funcionamento da fábrica de pensos da cooperativa.

UNA DELEGACIÓN DE CHINA VISITA CLUN PARA REFORZAR LAZOS
COMERCIAIS
CLUN aposta por polo xigante asiático como mercado obxectivo para as
súas exportacións e así o explicaron os seus directivos ante unha delegación
do país chino durante a visita celebrada o pasado 6 de marzo de 2018 á
súa sede central en Ames. Encabezada polo conselleiro económico da
Embaixada de China en España, Yingqi Wang e o secretario adxunto Xinyu
Yu e impulsada polo Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE),
tivo como obxectivo presentar a Exposición Internacional de Importacións
de China (CIIE), que se celebrará do 5 ao 10 de novembro en Xangai e que
contará con presenza española.

OS GANDEIROS BOLIVIANOS VISITAN CLUN
Un grupo de oito gandeiros chegados de Bolivia, encabezados polo
presidente da Federación departamental de produtores de leite de Santa
Cruz, José Luis Farah, visitaron a principios de setembro de 2017, Acolat,
CLUN Ribadeo e Ames, para recoller ideas que poidan implantar nas súas
explotacións.

OS PARLAMENTARIOS DA COMISIÓN VII DE AGRICULTURA VISITAN CLUN
O presidente de CLUN, José Ángel Blanco, o seu director xeral, José Luis
Antuña, e parte do equipo directivo da cooperativa exerceron de anfitrións
durante a visita o 20 de xullo de 2017 da Comisión 7ª, Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes do Parlamento de Galicia para expoñerlles
de primeira man os plans de CLUN así como os retos do sector na contorna
europea. Os 12 integrantes da Comisión parlamentaria, presidida por
Moisés Blanco, tiveron tamén ocasión de coñecer o proceso produtivo de
CLUN en planta.
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OS PRODUTOS DE CLUN, OS MELLORES EMBAIXADORES DE GALICIA NA
VISITA DO PRESIDENTE DA XUNTA A CHINA
Os produtos lácteos de Feiraco son os mellores embaixadores de Galicia
tal e como se demostrou na inauguración do evento gastronómico GaliciaExtravaganza en Xangai, que contou coa visita do presidente da Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, e do director da División de Lácteos de CLUN, Pablo
Gómez, o mes de xuño de 2017..

O PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA VISITA CLUN AMES
No mes de febreiro de 2017, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo; a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez; o delegado
territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro,
e o alcalde de Ames, José Miñones, estiveron presentes no acto de
presentación de CLUN, celebrado en Ames. As autoridades da Xunta de
Galicia e o rexedor municipal participaron nunha xuntanza coa directiva de
CLUN e participaron nunha visita pola planta de CLUN-Ames.

A CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL VISITA CLUN RIBADEO
A conselleira do Medio Rural da Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, visitou
no mes de xaneiro de 2017, CLUN-Ribadeo para avalar o inicio de CLUN,
calificando de fito histórico o nacemento da nova cooperativa.
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CLUN REUNIU AOS SEUS GANDEIROS NO CUME
‘EXPLOTACIÓNS LÁCTEAS GALEGAS. VISIÓN 2025’

Desde Cooperativas Lácteas Unidas, CLUN,
impulsamos a nosa I Xornada TécnicoEconómica en Santiago de Compostela o
22 de marzo de 2017, na que máis dun
millar de gandeiros se deron cita no Pazo de
Congresos para analizar o futuro do sector
lácteo desde unha perspectiva global baixo
o título ‘Explotacións Lácteas Galegas. Visión
2025’. A xornada, que contou ademais
cunha nutrida representación institucional
local e autonómica, estivo inaugurada polo
presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e
clausurada pola conselleira do Medio Rural,
Ángeles Vázquez.
A cita abordou diversas cuestións técnicoeconómicas de carácter estratéxico para os
socios de CLUN, cooperativa de segundo grado
nada da integración de Feiraco, Melisanto e Os
Irmandiños, á hora de exporse o seu futuro,
como a eficiencia do rabaño, produción de
forraxes, produtividade da man de obra e,
sobre todo, as perspectivas do mercado lácteo
desde a actualidade ata o horizonte 2025 nun
contexto sen cotas. Nesta contorna, expertos
de referencia confrontaron puntos de vista
co fin de orientar ás explotacións para ser
sustentables, eficientes e competitivas no
mercado internacional.
Expertos de referencia a nivel europeo
Nesta primeira Xornada impulsada por
CLUN, herdeira das citas anuais de Feiraco,
participaron expertos como Sophie Helaine,
xefa de Unidade Adxunta do EU Milk Market
Observatory, que analizou as perspectivas
do mercado lácteo no contexto europeo e
internacional e o catedrático Carlos Buxadé,
co relatorio ‘O futuro do vacún de leite nunha
contorna tormentosa’. A continuación, o
director técnico do Rancho Las Nieves, o
asesor José Luis Juaristi, deu as claves do éxito
na produción leiteira do futuro, e o experto
Bernard Andrieu, technical manager de
Lallemand Animal Nutrition, analizou o reto
de producir forraxe no horizonte 2025.

Na sesión de tarde, moderada polo
responsable da área de vacún de leite de MSD
Animal Health, Ángel Revilla, tivo lugar a mesa
redonda co título ‘Explotacións de vacún de
leite: eficiencia, sustentabilidade e futuro’,
na que compartiron posturas gandeiros
responsables das explotacións San José de
Huesca (José María Pont Camps) e Casa
Reigada de Lugo (José Carlos Veiga), ademais
de expertos veterinarios do sector como Juan
José Vizuete, director de Alpavet servizos
veterinarios; ou Benigno Fernández.
Eficiencia, calidade, innovación e internacionalización
Son os eixos sobre os que debe asentarse
a produción láctea nos mercados globais
aos que a resposta, en palabras do director
xeral de CLUN, José Luis Antuña, “só pode
ser a unión cooperativa e a economía
social. Desde esta perspectiva organizamos
a nova cooperativa de segundo grao con
seis direccións, tres transversais (persoasresponsabilidade social, recursos económicos
e sistemas de información) e tres de negocio
(campo e explotacións, lácteo e alimentación
animal) para facer de CLUN o espazo de futuro
do sector lácteo galego”, apuntou.
Coa ollada noutros modelos europeos que
souberon facer coincidir intereses de milleiros
de gandeiros, debemos enfrontar o futuro
sabendo que o leite non é un produto rexional,
senón unha materia prima global cuxo prezo
fíxao o mercado, aspecto no que exerceremos
un mellor control económico financeiro das
explotacións, ademais de acometer procesos
de mellora na seguridade alimentaria, a
sanidade animal e o manexo”.
“Galicia ten condicións para consolidarse
como a principal potencia láctea de España,
con papel relevante na UE nun contexto
sen cotas”, sostén o director xeral, pero con
deberes: “ir a producións menos intensivas, de
leite con maior contido en graxa e proteínas, os
sólidos lácteos indispensables para a industria

de derivados; proporcionar ferramentas de
xestión e transparencia á cadea, con avances
da lei española e transposicións do paquete
lácteo que se van consolidando; reforzar
a industria láctea con novas alianzas de
dimensión global; ou adaptar os produtos a
un consumo envorcado coa saúde e os lácteos
como fundamento da alimentación saudable”.
Maior dimensión para mellor rendibilidade
das explotacións galegas
O presidente de CLUN, José Ángel Blanco,
defendeu a integración cooperativa e
o proxecto CLUN como exemplo para
competir en mercados internacionais
“influíndo nas políticas agrarias europeas,
presionando para garantir a transparencia
dos mercados e protexendo a cadea de valor
de prácticas comerciais ilícitas. A dimensión
que adquirimos permitiranos envorcar o
coñecemento e a experiencia nun proxecto
estratéxico que contribuirá á sustentabilidade
da produción láctea galega”.
CLUN, cos seus 3.600 socios e 400 millóns
de litros de leite, “quere que os nosos socios
sexan rendibles e garantan o seu futuro
como un actor determinante nos mercados,
completando a industrialización da produción,
dando o salto do analóxico ao dixital,
desenvolvendo produtos que a sociedade
reclama e ocupando un lugar de valor no
mapa mundial. O apoio sen fisuras que
recibimos da Administración e forzas políticas
e sindicais do sector, ademais do núcleo duro
de gandeiros, fainos mirar ao futuro con
verdadeiro optimismo”, asegurou.
Precisamente, o presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, deixou claro o compromiso do
goberno galego con CLUN e equiparou o lácteo
galego a outros sectores económicos do país
como o naval, a automoción ou o vinícola, para
sinalar a viabilidade de competir no mercado
global. “Somos capaces de competir se nos
organizamos. Non nos falledes”, sentenciou.

I Xornada Técnico-Económica

I ENCONTRO
CLUN
16

Entrevista

SOPHIE HELAINE: “A ORGANIZACIÓN DOS GANDEIROS EN
COOPERATIVAS COMO CLUN É NECESARIA PARA FACELOS FORTES”

Xefa da Unidade Adxunta de Análises
e Perspectivas da Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural da Comisión Europea,
Sophie Helaine aportou na súa ponencia as
claves do mercado lácteo a corto e medio
prazo, dentro das previsións manexadas por
Bruxelas.

a produción de leite en Nova Zelandia, onde
as vacas son principalmente alimentadas con
pasto, é significativamente menos custosa.
Por último, pero non menos importante, a
calidade dos produtos lácteos da UE é ben
coñecida e achega valor e competitividade ao
sector lácteo.

Na súa intervención na I Xornada TécnicoEconómica de CLUN amosaba un panorama
con esperanza para o sector lácteo. Hai
motivos para ser optimistas?
O sector lácteo é un dos únicos sectores onde
o consumo aumenta grazas ao crecemento
da poboación, pero tamén debido a cambios
significativos nas dietas. Algúns países onde o
consumo de produtos lácteos é actualmente
bastante baixo (como China) tenden a cambiar
os seus patróns de consumo cara a máis
produtos lácteos na súa dieta. Ademais, aínda
hai espazo para un maior consumo da UE,
especialmente o queixo e a manteiga.
Ademais, a UE ten moitas vantaxes
comparativas para producir leite con
condicións climáticas ideais, un sistema
mixto de produción de produtos lácteos
(baseado en pastos en determinadas rexións
e que depende máis de alimentos comprados
noutros lugares, Nova Zelandia por exemplo) e
de cambios repentinos nos prezos dos pensos
en comparación cos Estados Unidos. Ademais,
os custos de produción só son lixeiramente
máis altos en Europa occidental que en
América do Norte (segundo a IFCN). Con todo,

De todos modos, lanza unha mensaxe
optimista pero “con moderación”…
Sí, en efecto, porque, por exemplo, a UE non é
a única rexión do mundo disposta a aproveitar
as oportunidades no mercado mundial. A
demanda está a aumentar constantemente,
pero debe evitarse un aumento enorme,
repentino e desproporcionado na oferta
mundial, como en 2014/2015. De todos os
xeitos, nos próximos anos a volatilidade nos
mercados seguirá existindo e os gandeiros
deben estar listos para iso e organizarse para
evitar ser demasiado dañados pola caída dos
prezos.
Cales son as eivas e fortalezas do sector
lácteo galego?
Cando cheguei hai dous anos quedou claro que
en Galicia había unha cuestión da valorización
do leite, o que se traduce en prezos máis
baixos para os agricultores en comparación
con outras rexións españolas e unha falta de
investimentos para os produtores. Parece que
desde entón realizáronse algúns investimentos
importantes.

Ademais, hai numerosos pequenos gandeiros
en Galicia que deben organizarse para
aumentar o seu poder nas negociacións. Pola
contra, a forza de Galicia é un sistema de
produción de custos relativamente baixos.
Que deberían cambiar as explotacións para
ser máis competitivas?
Existen diferentes maneiras de ser máis
competitivos: reducir custos e/ou agregar
valor a través, por exemplo, de economías de
escala no lado dos custos ou das cadeas de
subministración locais no lado do valor. Para
agregar valor, os produtores tamén son actores
clave cando innovan con novos produtos de
alto valor. A innovación pode adoptar diversas
formas e o exemplo de COVAP e o mercado de
leite líquido son moi inspiradores.
Os proxectos cooperativistas como o de
CLUN, son necesarios?
Unha mellor organización dos gandeiros é
claramente necesaria para reforzar a posición
na cadea de subministración de alimentos,
pero tamén para axudalos para adaptarse
mellor á demanda (en termos de cantidade,
pero tamén de calidade).
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CARLOS BUXADÉ: “VEXO NECESARIA A CREACIÓN
DUNHA VERDADEIRA ESCALA DE VALOR ONDE O LEITE
E OS PRODUTOS LÁCTEOS SEXAN RENDIBLES”
Toda unha eminencia na análise da realidade
agrogandeira e as perspectivas no mapa
da alimentación a nivel mundial, Carlos
Buxadé, catedrático emérito da Universidade
Politécnica de Madrid, debullou “un entorno
treboento” para o futuro do vacún de leite
na súa participación na I Xornada TécnicoEconómica de CLUN.
Fala vostede da “treboada perfecta” para o
vacún de leite. Existen realmente motivos de
alarma?
Sí, efectivamente. Estamos ante unha
contorna tumultosa a nivel internacional con
moitos factores a ter en conta, pero o principal
lograr a rendabilidade da produción leiteira a
todos os niveis, sobre todo en Galicia.
Semella complicado lograr rendabilidade
desde todos os eslabóns da cadea. Como se
podería lograr?
Vexo necesaria a creación dunha verdadeira
escala de valor onde o leite e os produtos
lácteos cheguen ao comprador ao prezo que
deben de chegar para que todos os elementos
da cadea poidan rentabilizar a súa actuación
comezando polo gandeiro. O leite vale tanto
porque é un produto fantástico, e non pode ser
que un refresco hoxe valga moito máis que o
leite, e que incluso a auga sexa máis cara. É un
problema claramente dependente da política
económica e non o pode solucionar nin o
produtor nin a industria, nin a distribución per
se. Debe ser algo que veña de máis arriba e
que responda a unha vontade de cambio da
estrutura socioeconómica.
Como valora proxectos que aposten pola
unión no agro como os de CLUN?
Pois moi positivamente. É un honra para min
asistir a estas xornadas, onde se demostra a
afouteza que ten o sector agrario, en concreto
en Galicia. Aínda que soe a tópico, a unión
fai a forza e o cooperativismo é necesario.
Deséxolle toda a sorte do mundo a CLUN, e
espero ver moitas xornadas máis como esta,
con ponencias tan valiosas das que podemos
aprender todos os que formamos parte do
sector.
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JOSÉ LUIS JUARISTI: “EN GALICIA DESTACA O GRAN NÚMERO DE
GANDEIROS NOVOS CON VOCACIÓN, HAI CULTURA AGRARIA”

Director Técnico do Rancho Las Nieves e de
Piensos Muga, José Luis Juaristi baseou a súa
interesante ponencia en datos, estatísticas
e consellos de auténtico mestre para lograr
o custoso éxito á fronte dunha produción
leiteira. Destaca ademais as potencialidades
de Galicia, cun clima benigno e “canteira” de
gandeiros.
Vostede deu unha masterclass sobre o éxito
na produción leiteira. Como ve aos galegos
neste aspecto? Coñecen ben as ferramentas
de produtividade?
Seguro que escoitaron falar sobre esas
ferramentas en moitos foros, quizais algúns
non teñan claro as prioridades e canto se
xogan en cada un dos 10 apartados aos cales
nos referimos na I Xornada Técnico -Económica
de CLUN, o que eu denomino o “Decathlon da
produción leiteira”.
Que lle diría aos gandeiros que se negan a
‘monitorizar’, por así dicilo?
Que quen non mide non controla, nin ten
capacidade de rectificar a tempo, poñería o
símil de navegar por alta mar sen compás ou
sen GPS.
Cales son as fortalezas e debilidades do
sector lácteo en Galicia?
Como fortalezas, Galicia conta cun clima
tépedo e chuvioso que permite facer dous
cultivos seguidos do ray-gras e silo de millo,

e ademais, as súas características moderadas
fan que teña unha baixa tensión calórica.
Galicia ten capacidade de aumentar a
superficie forraxeira, e sobre todo, destaca
un grande número de gandeiros novos con
vocación, e está claro que hai cultura agraria.
En canto ás debilidades, penso que a dimensión
das explotacións debe seguir aumentando,
buscando reducir os custos ao rexerse o sector
leiteiro polas leis da economía de escala.
Ademais, cómpre mellorar as comunicacións
e accesos ás granxas e desenvolver máis o
espírito cooperativo.
Fala de fomentar o espírito cooperativo.
Como valora iniciativas que mostran a
afouteza do sector como esta xornada de
CLUN?
Considéroas imprescindibles para fixar a
poboación á terra, cunha rendibilidade xusta
e poder vivir con dignidade da actividade
que elixiron. Ademais, deben serlles útiles
aos consumidores, ofrecéndolles o mellor
produto da natureza a un prezo que respecte
as marxes en toda a cadea desde a produción
ata a comercialización.

ademais, unha total transparecencia no
económico e nas decisións sociais e montar
estruturas de servizos completos de xestión,
reprodución, nutrición, calidade de leite,
compra de insumos, etc. que sexan áxiles e
eficaces directamente para o produtor.
Cómpre impulsar tamén un departamento
de Desenvolvemento Tecnolóxico onde se
informe das novas tendencias mundiais
en canto a produción e conservación de
forraxes, manexo do gando, novas tecnoloxías
en reprodución, proxectos de cooperativas
para a produción, que xunte aos produtores
pequenos en explotacións de 300 a 500 vacas.
Ademais, vexo necesario un departamento
para a Exportación de produtos lácteos
con valor engadido e estudos de mercados
alternativos ao nacional.
A esixencia mínima aos produtores debe ser,
por suposto, achegarse aos consumidores e
facer leite de calidade.

Son necesarios os proxectos cooperativistas
como CLUN e que implican como aposta de
futuro?
Este tipo de Proxectos deben estar
consolidados nos dous próximos anos, e logo
seguir medrando con mais adhesións. Esixen,
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BERNARD ANDRIEU: “O ‘MONITORING’, É DICIR, MEDIR
AS COUSAS, NON DEBERÍA SER A MATERIA PENDENTE DO
SECTOR PORQUE TEMOS TODAS AS FERRAMENTAS”
prácticas de colleita e atención aos detalles, e
imaxino tamén que en Galicia, rexión de alta
produción de pasto, sempre temos problemas
de perdas de proteína. O clima local, moi
cambiante, é todo un desafío para axustar as
colleitas.
Galicia como rexión de alta produción
forraxeira pode mellorar a súa autonomía en
proteína e enerxía, moito máis que outros
lugares de España.
Cales son as fortalezas e as debilidades do
sector lácteo en Galicia?
É unha boa pregunta. Galicia é unha rexión
con alta densidade de produción leiteira, que
sempre é un estímulo para a mellora continua
e dinamismo do sector, e axuda ademais a
reforzar a eficiencia dos produtores. Como
debilidade, quizais as maiores eivas están
no uso da tecnoloxía, como equipamentos,
ferramentas de medición… nas explotacións
de tamaño medio, que teñen unha capacidade
de investimento claro está máis limitada que
as grandes.
Como valora iniciativas que mostran a
fortaleza do sector como esta xornada de
CLUN?

Director Técnico en Lallemand Animal
Nutrition, Bernard Andrieu debullou na súa
ponencia os retos, que non son poucos, de
producir forraxe para a vaca no 2025. Para
o experto, a palabra clave é “monitoring”, é
dicir, medir as cousas, “a materia pendente
para o sector”, indica.
Explicou no seu relatorio os retos para
producir forraxe no horizonte 2025 e falou
constantemente de monitoring, medir as
cousas. É a materia pendente do sector?
De feito, medir as cousas é a base de calquera
éxito. Primeiro para saber onde estamos en
termos de resultado a partires da situación
inicial, e despois para medir a evolución do
sistema cos cambios nas nosas prácticas.
Con todo, monitoring aplícase tamén cando
falamos de seguir propiamente as prácticas
ideais para os cultivos (medir os niveis de
madurez do campo para cortalo ben, medir
a configuración dos equipamentos, o peso do
tractor que compacta, etc.). O noso obxectivo
é incluir máis precisión nas prácticas, para que
non soamente fagamos as cousas así porque
“sempre se fixeron así”. A industria impulsou
esta revolución hai tempo para gañar

eficiencia, e o monitoring é unha das claves
máis importantes da mellora da calidade das
forraxes.
Hoxe en día, é difícil dicir que pode ser unha
materia pendente do sector porque xa temos
case toda as ferramentas á nosa disposición. Xa
temos o coñecemento dos niveis de madurez
ideal para o pasto ou millo, coñecemento
das boas prácticas de colleita, do uso da
forraxe, de optimización das dietas incluíndo
piensos de alta calidade. Tamén contamos coa
tecnoloxía no agro e o reto é poder capacitar
os produtores para liberar tempo e poder
analizar con calma esta información para
mellorar a súa rutina diaria.
A calidade nas forraxes debe ser primordial.
Como ve este sector en Galicia?
Eu viaxo a moitos lugares visitando
explotacións lácteas diariamente e sempre
observamos unha variabilidade tremenda
de resultados. Claro que as condicións locais
inflúen no resultados pero sen dúbida o que
máis inflúe é o tipo de híbrido cultivado que
outra cuestión. Dentro dunha microrrexión as
variabilidades explícanse sempre por tema de

Como enxeñeiro de Lallemand estas xornadas
son bastante impresionantes, porque poder
xuntar tanta xente ao día, mesturando
produtores e técnicos, é unha demostración
da forza da CLUN, e da dinámica que xera o
sector leiteiro en Galicia. Na actual situación
económica do sector lácteo, con todas as
dificultades que atopan os produtores a diario,
os contactos que tiven con algúns produtores
parecéronme bastante positivos, ou polo
menos cunha percepción dun futuro mellor a
nivel sectorial.
Sabemos a dificultade de xuntar produtores,
que teñen cen tarefas distintas que facer cada
día, así que teño que felicitar á organización da
xornada de CLUN.
Proxectos cooperativistas de envergadura
como CLUN, son necesarios?
O futuro da produción de leite por suposto
que depende da alianza de produtores. Sen
dúbida, a nivel global a produción industrial
é a que abre as portas dos mercados máis
amplos, e para os produtores, as integracións
de cooperativas poden ser un seguro para o
futuro, gañando volume para abrirse a novos
mercados. Ademais, a unión de cooperativas
tamén garante a oportunidade de unir esforzos
para conseguir unha mellor comunicación, e
lograr a meta de valorizar a produción local
logrando máis valor engadido.
En conclusión, eu vexo nestes proxectos dous
elementos moi importantes: máis capacidade
a nivel local para mostrar a forza do sector
e capitalizar sobre iso a nivel rexional, e o
mesmo a nivel global, cos novos mercados
como obxectivo fronte a competencia.
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PERSPECTIVAS DO MERCADO LÁCTEO A CURTO E MEDIO PRAZO
1. Perspectivas a curto prazo
1.1 Recuperación de prezos na UE
EU Raw Milk Prices Evolution (up to June 2017*)
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As principais razóns do incremento do
prezo do leite cara a finais de 2016 na
UE foron impulsadas pola retirada do
mercado, mediante compras públicas, de
aproximadamente un terzo da produción
da UE, é dicir, 355.000 toneladas de leite en
po desnatado e ao descenso temporal da
produción láctea, que supuxo unha baixada
do 3,7% da produción UE de leite no cuarto
trimestre do 2016 con respecto ao ano 2015,
motivada polas axudas a nivel europeo de
estímulo á baixada de produción.
Outro factor relacionado foi a forte baixada
da produción noutras rexións produtoras
de Sudamérica (Arxentina e Uruguai), en
Nova Zelandia (-7,6%) e Australia debido a
condicións climáticas desfavorables.
Desde o punto de vista da oferta e a demanda,
destacou un incremento da demanda interna
da UE, estimada 1,5% maior que en 2015 (+1,5
millóns de toneladas de leite equivalente), en
particular para queixo, manteiga e leite en
po enteira. Doutra banda, o incremento das
exportacións de queixo (+8%) cara a terceiros
países e os bos prezos da manteiga que
superaron todas as previsións imaxinables,
pero non compensaron as menores
exportacións de leite en po desnatada.
1.1. Outros factores que poderían afectar á
recuperación de prezos
Desde o punto de vista doutros elementos
que poden afectar á consolidación do actual
nivel de prezos destacamos o pico temporal
de produción láctea e o gran número de vacas
ao final de 2016. O continuo crecemento das
entregas actuais da UE prognostica un +0,6%
de entregas maior que en 2016 (+0,4% en
España). Outras variables, son o incremento
da oferta de EEUU, a recuperación prevista da
produción en Nova Zelandia e a evolución dos
stocks acumulados de leite en po desnatada
(355.000 toneladas).
2. Perspectivas a medio prazo
2.1. O consumo do leite na UE
Os prognósticos a medio prazo estiman que
o 87% da produción UE de leite consumirase
na UE en 2026. Doutra banda, aséntase a
tendencia negativa continua no consumo de
leite en líquido (prevese unha redución de -5
kg per cápita nos próximos 10 anos), pero o

consumo de nata, manteiga e queixo seguirá
subindo na UE (e no mundo). No balance neto
global, as perspectivas son que se incremente
o consumo interno de produtos lácteos en
8 millóns de toneladas de equivalentes de
leite en 10 anos na UE, apoiado nun maior
incremento de queixo (+50%) na UE-13, o que,
xunto co crecemento esperado da poboación,
apoiaría o consumo.
2.2. O mercado internacional
Os mercados lácteos mundiais estiveron en
crise durante os últimos dous anos, xa que a
introdución da prohibición de importación
rusa e a forte diminución das compras de China
coincidiron con aumentos sen precedentes da
produción mundial.
Durante a próxima década, nunha contorna
xeral de menores prezos da enerxía e de
prezos e pensos alcanzables, espérase que
o crecemento da produción mundial e da
UE sexa máis moderado, impulsado por un
aumento sostido da demanda mundial debido
ao crecemento da poboación, á mellora global
da economía e ao cambio de dieta, aínda que
a un ritmo máis lento que na última década
(incremento anual de 1,8% ata alcanzar as 975
millóns de toneladas en 2016). O incremento
do consumo e produción destacarán sobre
todo nos países en desenvolvemento como é
o caso da India, África e Oriente Medio.
Os desequilibrios a curto prazo entre a oferta e
a demanda globais non poden ser excluídos e

Consumo mundial per capita
(kg of milk equivalent, total solids)
China
Africa
Other Asia
Japan
MIddle East
Mexico
India
Russia
USA
EU-28
Austrialia
World
0

50

100

150

2026

200

2016

250

300

2006

World imports of dairy products
Cheese, Butter, SMP, WMP in million t of milk equivalent

16
14
12
10

350

poderían contribuír á volatilidade dos prezos,
como se observa na UE desde 2007.
2.3. Desenvolvemento da oferta europea
Prevese que o aumento da produción leiteira
da UE na próxima década será moderado
(+1,3 millóns de toneladas de leite por ano
en pro medio, ata os 177 millóns de toneladas
en 2026) e menor que nos últimos anos.
Este incremento virá dado pola mellora do
rendemento por vaca, pois o número de
vacas en toda a UE reducirase a excepción de
Irlanda.
Espérase que se produzan importantes
melloras na eficiencia na UE-N13, onde o
rendemento medio en 2016 a 5.340 kg vaca
por ano é 30% inferior á media da UE-15. Para
2026, podería alcanzar o 6.730 kg vaca por
ano, un rendemento moito máis próximo ao
rendemento medio esperado na UE-15 (8.310
kg por vaca). A mellora xenética é o principal
motor do aumento do rendemento. Ademais,
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a xestión dos rabaños, o aumento dos pensos
concentrados na dieta e a robotización do
muxido contribuirán a mellorar o rendemento.
As limitacións ambientais tamén xogarán
un papel importante no futuro, limitando a
expansión da produción en certas áreas de
Europa: por exemplo os fosfatos nos Países
Baixos, Dinamarca e Reino Unido, os nitratos
en Francia, Dinamarca e o Reino Unido, o
amoníaco nos Países Baixos, Dinamarca e en
parte Irlanda. Se un Estado membro aplicase
algún obxectivo específico para reducir as
emisións de gases de efecto invernadoiro,
podería afectar fortemente a varios Estados
membros. Isto reducirá a concentración da
produción na maioría das rexións competitivas.
O mantemento da produción apoiada polo
apoio voluntario asociado noutras rexións
tamén podería limitar a concentración da
produción.
Con respecto á recuperación do prezo do leite,
en principio os altos stocks de leite en po
desnatada van limitar o incremento do prezo,
pero a longo prazo o prezo debería aumentar
para abastecer a demanda. Sen lugar a
dúbida, haberá unha forte correlación cos
prezos de manteiga e o leite en po. Destácase
a estabilidade nas marxes das explotacións
debido á previsión de prezos dos pensos
estables.
3. Principais conclusións

Máis do 85% do leite producido en
Europa será consumido no mercado
interior
Consumo de manteiga e queixo crecendo
Tendencia negativa do consumo de leite
líquido

Demanda
mundial
en
aumento,
sobretodo en África e Asia
A UE será o primeiro exportador mundial,
xusto por diante de Nova Zelanda
A metade da producción UE adicional
pevese que se exporte

Aumento moderado das entregas UE de
leite
Expansión da produción limitada por
restricións medioambientais
A volatilidade está para quedarse
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Árticulo técnico

Autor: Rubén Laria, Veterinario da División de Servizos de CLUN

CLAVES PARA O ÉXITO NA PRODUCIÓN LEITEIRA
Na presentación realizada no I Xornada
Técnico-Económica de CLUN, José Luís Juaristi
comezou facendo un símil entre os deportistas
de elite e as vacas de leite de alta produción
(VLAP). Nesa comparación puxo de manifesto
que a vaca máis produtora do mundo ten un
consumo de enerxía (por unidade de peso)
catro veces máis alta que o récord-man do
mundo de Maratón. Isto dános unha idea das
necesidades de nutrientes tan altas que ten
unha VLAP.

Usain Bolt - 100 m – 9,58 “

10,23 “

Aries Merrit - 110 m vallas -12,80 “

13,69 “

Wayde Van Niekerk - 400 m.- 43,03

45 “

El Guerrouj - 1500m. - 3 ´26 “

Neste sentido e facendo referencia aos
10 puntos claves da produción de leite,
achegábanos datos dos récords mundiais de 10
deportes cos seus correspondentes autores,
para facer unha reflexión final na que nos facía
ver que o deportista máis completo non é
aquel que ten o mellor tempo en Maratón ou
a maior distancia en salto de lonxitude, senón,
o campión do mundo de Decathlon que é o
máis regular nas dez disciplinas.

4´17 “ 52

Mike Powel - lonxitude - 8,95 m

7,88 m

Sotomayor - altura - 2,45 m

2,01 m

Jan Zelezny - xabalina - 99,48 m

63,63 m

Randy Barnos - peso - 23,12 m

14,52 m

Jurgen Schult - disco - 74,08 m

43,34 m

Renaud Lavillenie - pértiga - 6,16 m

5,20 m

A partir de aquí explicou con detalle a
importancia de cada un deses puntos clave:
1. Definir a capacidade das instalacións.
Censo correcto

“Estas son as marcas de
Ahston Eaton. Campión
mundial de Decathlon.”

Debemos tratar de ter as instalacións ao 100%
con vacas rendibles.
O tamaño e o rendemento da sala de
muxido determinarán o tamaño do resto das
instalacións:

» 2 veces ao día = 24h - 2 h limpeza = 22h/2X
= 11 h por muxido.

Unhas instalacións inadecuadas reducen os
rendementos xa que a sobrepoboación non
é gratis:

» Sala en paralelo ou espiña de peixe:
muxido de 4,5 a 4 quendas hora.

Perda de produción (Lb/vaca/día) en función
da densidade

» Sala de muxido de (2x8)*nº quendas (4,5)
* 7h (3x) = 504 vacas.
» A dous muxidos (2x8)*4,5*11 = 792 vacas.

» Sala rotativa: Velocidade 12 “ vaca *nº
prazas (50) = 5 voltas/hora.
» Muxido a 3x: 5 voltas * 50 prazas *7 horas
*0,83 (efic) = 1.452 cabezas.
» Tamaño rabaño = 1452*1,15 (secas) = 1.670
cabezas.
En canto á densidade dos distintos grupos,
estas serían as recomendacións:

Milk loss, lbs/cow/day

» Tamaño rabaño: 756*1,15 = 870 vacas
totais (tendo en conta vacas secas).

100

» Hospital: 1,5% do censo total de adultas.
A porcentaxe é variable en función do
compromiso que se adquira en confort, nº
encamados, limpeza de corredores, rutina de
muxido, ventilación, sistemas antiestrés. E
sempre referido ao ben máis escaso en cada
lote (cubículos, bebedoiro, cornadiza).

150

1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-100

€/tm

430
400
385
336

50

75

100 125 150 175 200 225 250

Stocking density, %

2. Seguimento da marxe bruta e redución
INTELIXENTE dos gastos. Datos
0.76 lbs per 10% greater SD

36
Probability of conception, %

» Resto de recría: 100 - 130 %.

140

Variación da taxa de concepción (fertilidade)
en función da densidade.

» Currais de alta produción e secas: 100 %.

» Novelas de Inseminar: 90 - 100 %.

130

Stocking density, %

» Curral de vacas frescas: 80-90 %.

» Novelas de 0 a 6 meses: 100 %.

120

Drived from Krawczel et al. (2009) and Hill et al. (2009)

» Curral do preparto: 80 %.

» Currais de media e baixa produción: 120 130%.

0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5

110

Proﬁt, $/cow/year

» 3 veces ao día = 24h - 3 h limpeza = 21h/3X
= 7h por muxido.

Custo de alimentación real (con diminucións)
por litro de leite producido (€ / litro)
Custo total por litro = gastos totais (fixos +
variables)/nº litros producidos
Coñecer o punto de equilibrio (punto cero)
para calcular a capacidade de investimento:
en gando, ampliacións, novas tecnoloxías…

35
34
33

Marxen bruto (IOFC) =

32
31
30
29

10 percentage units per 10% greater SD
90

• kilos Leite * Prezo Leite - Consumo
S.S. día * Prezo kg S.S

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

Stocking density, %

Eﬁcacia ou eﬁciencia de transformación =

Schefers et at., 2010

A repercusión económica da sobrepoboación
é máis acusada en situacións de baixos prezos
de leite.

• Por Kilo de S. S. : kg leite día / consumo
s.s. en kg
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Como podemos mellorar a marxe bruta
(IOFC)?
» Aumentando o volume de leite producido
(máis leite por vaca e día).
» Aumentando o valor do leite vendido
(máis ingresos por compoñentes).
» Baixando o custo de alimentación
intelixentemente (lotes, substitucións de
alimentos, melloras en confort, melloras no
muxido, control das humidades dos silos e
control de aditivos non rendibles).
» Reducir as patoloxías do período de
transición.
» NUNCA restrinxindo a inxesta de
alimentos para reducir a marxe en Alta
Produción.
Temos que ter presente que a caída da marxe
bruta é maior canto máis altos son os días en
leite e por tanto máis baixa a produción.
3. Confort.
É o segundo factor máis determinante despois
da alimentación e é ademais limitante.
» Ventilación.
» Densidade de poboación.
» Camas secas, abrandadas e frías.
» Cubículos de area ou camas de compost.
» Medidas contra a calor.
Distribución dos tempos, que fai a vaca ao
longo de 24 h, dependendo de que a cama
sexa de area (sand) ou colchón (mattress)
É moi importante tamén o efecto da calor
sobre a produción das vacas, tanto nas que

Hours per Day

24
20
16

4.6
2.2

3.7
2.6
4.4
2.5

8
4

-21%

Control
Streess

Lactoalbúmina, % Lactoglobulina, %

lgG, g/dl

12.4

10.7

0

Sand

Mattress

Tempo no cubículo:
Tempo en muxido:
Tempo comendo:
Tempo deambulando:
Tempo tumbada:

xa se están muxindo como nas vacas secas.
O estrés por calor nas vacas secas vai dar
lugar a cambios na calidade do calostro e nas
características produtivas das súas fillas.

lgM, g/dl

lgA, g/dl

Menor nivel de IG en calostro
Nais
refrixeradas

Nais
con calor

aumentar a produción dunha unidade
extra.
» Canto custa producir 1 litro de leite?.

Peso ao nacer
(kgs)

42,5

36,5

Peso ao destete

78,5

65,9

» Canto custa producir 1 litro máis de leite?.
Para producir un litro de leite con 3,8 % graxa,
3,1% de proteína e 4,8 % de lactosa;
» Necesítanse 0,716 Mcal por litro de leite.
» Se a TMR contén 1,72 Mcal/kg. s.seca,
permite producir 1,72/0,716 = 2,4 lts.

IgG calostro gr/L

86,6

77,2

IgG en soro
aos 28 días

15,7

10,6

Proliferación
linfocitos

1 litro de leite marxinal costa por alimentación;
0,24 (€/kg s.seca) / 2,4 = 0,1 € = 16,6 pts / litro
nas mellores condicións.

23,8

14,1

» En cola de lactación 0,24 / 2 = 0,12 € = 20
pts / lts.

Tao et al. 2012

1.8
2.9

12

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

O efecto positivo da refrixeración das vacas
prolóngase máis aló do tempo durante o que
se aplica esta refrixeración. De tal maneira
que as vacas secas que se refrixeraron durante
o sacado son capaces de producir ata un 9%
máis que as súas compañeiras non refrixeradas
(3-3,5 lts/vaca/día).
No caso de Galicia, aínda que non temos
moitos días de moita calor, sí que hai moitos
días con temperaturas moderadamente
altas e humidades relativas elevadas. Nestas
condicións o estrés térmico é igualmente
nocivo.
4. Nutrición balanceada.
O obxectivo principal do manexo da
alimentación é maximizar o consumo de
materia seca e ter un reprodutivo que nos
permita ter uns días en leite (DEL), o máis
baixos posible. Como conseguiremos ese
obxectivo?
» Tendo ANALÍTICAS
de cada grupo
de
materias
primas,
incluíndo
DIXESTIBILIDADES.
» Controlando a humidade dos ensilados,
semanalmente.
» Analíticas de comprobación TMR, mensual
ou bimensual.
» Obtención e seguimento da eficiencia
semanal.
» Arquivos de datos, gráficos, racións,
producións, analíticas e patoloxías
relacionada, etc.
É importante neste punto o concepto do custo
marxinal
» Mide o incremento dos custos totais ao

Se o custo da TMR é de 240 € / por Tm de s.
seca;

O custo marxinal vai ser diferente en función
dos DEL, a climatoloxía, a época do ano, o
nivel de produción, etc.
5. Garantir a saúde durante o período de
transición, xa que:
» O 45 % das vacas presentan unha ou máis
patoloxías periparto.
» Prodúcese o 75 % do gasto veterinario e
de medicamentos.
» Durante os primeiros 60 DEL abandonan a
granxa preto do 25 % da reposición anual.
» Perdemos a lactación iniciada co gasto xa
realizado.
As mellores granxas xestionan ben os riscos de
cada patoloxía e preveñen. Obxectivos:
» Menos do 25 % de problemas peri-parto
respecto das vacas paridas/mes (suma
de retención de placenta, hipocalcemia,
metrite, cetose e desprazamento de
abomaso).
» Menos do 5 % (sacrificios + baixas) nos
primeiros 30 días.
» Minimizar o tempo en Balance Enerxético
Negativo (Perda de menos de 1 punto de
C.C. en 60 días).
6. Estratexias reprodutivas. Xenética
Consecuencias dos baixos datos reprodutivos:
» Menos vacas preto do pico de lactación
(DEL > 190).
» Maior % de desvelle por reprodución.
» Menor marxe bruta.
» Redución no
dispoñibles.
» Diminución
xenético.

da

nº

de

ganancia

substitucións
do
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mérito

Obxectivos
175 DEL = 47 % Preñadas

Abortos, quistes ováricos, endometrite, vacas
con > 3 servizos
Decidir o matadoiro por infertilidade
Obter e discutir os datos mensualmente co
gandeiro
Tanto en vacas como en xovencas é moi
importante a fertilidade da primeira
inseminación e a súa manexo cos distintos
protocolos de sincronización.

Pregnant
47%

Os obxectivos máis importantes neste punto
son os seguintes:
» Sacrificios involuntarios < 30 %.
» Mortalidade en granxa < 4 %.
» Nados mortos < 6 %.
» Perdidas do nac. ao 1º parto < 5%.
» Perdas embrionarias < 10 %.
» % eliminación < 60 DEL < 5 %.

53%

Lactating
89%

» Taxa de Reposición = (nº de xovencas
paridas de 1º parto) *100 / censo medio
adultas.

De todos os xeitos, non existe unha taxa de
reposición ou eliminación ideal, estas van
depender de se a granxa está en crecemento
ou non, se temos suficientes xovencas,
nivel de problemas metabólicos, problemas
sanitarios, etc.
9. Recría de xovencas. Produción vitalicia
» Cálculo do número de xovencas a recriar.
» Programa de calostros e leite de transición
de 4 días.
» Reducir as baixas ao nacemento e na
recría.
» Maximizar o crecemento entre 0 e 5
meses (óptimo económico e biolóxico).
» Detección de celos e fertilidade.
» Partos < 23,5 meses, garantindo o pesoaltura-condición corporal.
» Programa de vacinación completado.

11%

26%
Lact=1
37%

16%
12%

9%

As visitas deben ser periódicas, se é posible,
sempre o mesmo día e á mesma hora. Cando
o tamaño de explotación permita, deberán ser
semanais ou polo menos cada 15 días.
Control recentemente paridas (< 21 días e as
atrasadas):
DEL, leite, nº parto, anotacións do parto
Apetito (enchido de bandullo), rumia
Aspecto xeral: vivacidade, feces, ubre…
Retención de placenta
Hipocalcemia subclínica < 8,56 mg / dl en soro
Cetose subclínica < 0,7 mmoles BHB en sangue
Metrite, aspecto da purgación, cheiro, feridas
Traballo sobre vacas e xovencas
Revisión de vacas e xovencas non I.A. co P.V.E.
cumprido
Programa de sincronización ou de detección
de celos
Diagnóstico de xestación a 28 ou 35 días
Confirmación diagnóstico de xestación entre
100 e 120 días

7. Saúde de ubre. Mellora de calidade por
compoñentes
» Hixiene mantida as 24 horas.
» Terapia antibiótica de secado.
» Correcto uso e control da máquina de
muxido.
» Detección, rexistro e tratamento de todos
os casos clínicos.
» Sacrificio dos animais crónicos.
É importante ter unha rutina de muxido
consistente
8. Minimizar o impacto das vacas de baixo
rendemento. Taxa de sacrificio
» Taxa de Eliminación = (nº vacas vendidas +
vacas mortas) *100 / censo medio adultas
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O número de xovencas a recriar vai depender
da porcentaxe de eliminación das vacas
adultas, da mortalidade ao nacemento, das
baixas ata o primeiro parto, da idade ao
primeiro parto. Cada mes de atraso ao parto
supón aumentar un 4,2 % o censo a criar.
Efecto da idade ao primeiro parto sobre os
rendementos das vacas de primeira lactación
en rabaños de Carolina do Norte (USA).

Idade ao 1º parto

<22 m

23-24 M

25-26 M

27-28 M

29-30 M

397

3.086

3.181

1485

685

11.681

10.998

10.273

9.578

9.139

Pico produción kg

39

37

36

34

33

Índice de preñez

26

22

18

16

15

Nº de rabaños

Promedio de leite kg

10. Formación continuada da man de obra
» Obrigación do xestor ou propietario.
» Se o volume o permite, ter xefes de área.
» Definir os postos de traballo e
responsabilidades.
» Obter datos e propoñer obxectivos
medibles.
» Incentivar o cumprimento dos mesmos.
» Motivar con asistencia a feiras e charlas do
sector.
» A falta de datos é a área máis feble de
moitas empresas.
O futuro das gandarías está ligado a:
» Formación do xestor emprendedor e os
empregados.
» Eficiencia na produción.
» Innovación tecnolóxica.
» Ilusión polo traballo ben feito.
» Participar na comercialización.

O obxectivo debe ser conseguir unha idade ao
primeiro parto ao redor dos 23 meses, pero
é importante que a distribución sexa o máis
homoxénea posible (80% das xovencas con
partos entre 22-24 meses)
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Árticulo técnico

Autor: Rafael García, Xefe de Relacións cos Socios de CLUN

O FUTURO DO VACÚN DE LEITE NUNHA
CONTORNA TORMENTOSA

Na pasada Xornada Técnico-Económica de
CLUN, o profesor Carlos Buxadé relatounos a
súa visión neste relatorio titulado “O futuro
do vacún de leite nun momento tormentoso”,
que trataremos de resumir o máis fielmente
posible neste artigo.
O índice da mesma constaba das seguintes
partes que posteriormente ampliaremos:
» Catro consideracións previas
» Introdución
» A situación Mundial
» A situación na UE - 28
» A situación en España
» O sector nunha contorna tormentosa
» A solución á contorna tormentosa
Carlos empezaba o seu relatorio facendo
referencia á importancia da adaptación aos
cambios para poder sobrevivir neste mundo
tan frenético. Tamén puña en consideración
que os modelos de produción están a cambiar
e que temos moitos factores externos
influentes no noso mercado como poden ser
as divisas ou os potenciais nichos de mercado
existentes para o leite. Falando de influentes
no noso mercado tamén citaba outros como
son os potenciais clientes a nivel mundial, as
previsións macroeconómicas, o uso que lle
estamos dando ao leite e a especulación entre
outros.
Para contextualizar o relatorio puña de
manifesto que debemos ter en conta que as
interaccións entre rexións mundiais cada vez
son máis influentes, como o demostra por
exemplo a flutuación do prezo dos cereais e
oleaxinosas, que está en mans de moi poucas

multinacionais e que lles conforta un poder
moi grande no mercado.
Neste contexto puntualiza que o mercado do
leite no mundo vai crecer tanto por aumento
da poboación como dos consumos per cápita,
nos países emerxentes. Tamén indica que o
crecemento na produción vai ser lento e que
un 78% procederá dos países emerxentes, e
concretamente o 40% soamente da India e
China.
Cita como principais problemas da Unión
Europea para poder defender o mercado
lácteo, por unha banda a sobreprodución
que xera excedentes e doutra banda o sobrecusto de producir con regulamentacións
máis estritas que o resto do mundo. Ditas
regulamentacións resúmeas en catro
apartados concretos que nos diferencian do
resto do mundo como son normas de benestar
animal, de sanidade animal e de medio
ambiente, así como a menor dispoñibilidade
de materias primas por exemplo a soia.
Pon especial énfase na necesidade de
buscar novas vías de comercialización como
a creación de cooperativas como CLUN. E
trata de explicar a situación actual da Unión
Europea por unha demanda que se ve excedida
pola oferta, a nivel mundial, e que fai caer os
prezos en orixe tal como vivimos. Como dato,
cita que o excedente de leite dentro da UE 28
cífrase entre 17-25 millóns de toneladas, o
que equivale a 3-4 veces a produción total de
España, e que obriga a exportar leite a outros
países onde en xeral os custos de produción
son máis baixos que os europeos.
Dentro dos comentarios da situación do sector
en España, fai énfase en que no 2.025 non

van quedar mais alá de 10.000 explotacións.
Tamén cita a perda de porcentaxe de
produción da cornixa con respecto ao resto de
España.
Un dos problemas máis significativos é que
o prezo de custo nestes momentos está por
encima do prezo de venda do leite en moitos
casos, e que isto limita a rendibilidade da gran
maioría das granxas de España.
Cifra o volume de importacións de España
actualmente nuns 2.400 millóns de toneladas
o que supón un 30% do consumo total que
provén do estranxeiro. Cun claro descenso do
consumo interno per cápita chegando aos 75
litros/cápita de leite líquido e un total de 165
litros equivalentes de leite/cápita de total de
consumo de produtos lácteos.
Como parte desta contorna tormentosa cita
algúns datos relevantes, como que o custo
de produción neste momento está entre 2 a
3 céntimos de euro/litro por encima do prezo
de venda, que o consumo desde o ano 2.000
en España baixou un 24%, que as importacións
son sobre todo de queixo barato e que
comercializamos un 46% da nosa produción
en produtos sen valor engadido. A isto último
engade que a distribución ten un poder
importante á hora de negociar os produtos
lácteos e por tanto estes son presionados á
baixa.
Por último, a súa proposta de solución é a
de crear unha cadea de valor mediante unha
decisión política, partindo dun prezo de leite
en orixe suficiente que permita rendibilizar
esa cadea, empezando polo gandeiro, e predí
que non afectaría ao consumo final.
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Árticulo técnico

Autor: Ángel Miranda, Director de Servizos Agrogandeiros de CLUN

MESA REDONDA: EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE LEITE:
EFICIENCIA, SUSTENTABILIDADE E FUTURO

A Mesa redonda moderada por Ángel Revilla
Colás, veterinario e responsable da área de
vacún de MSD, contou cun abano de persoas
relacionadas coa produción de leite, pero con
roles moi diferentes:
José Carlos Veiga Rodríguez, é gandeiro
propietario de Casa Reigada, SC (LUGO),
conta cunha explotación de 200 vacas en
lactación que muxe 4 veces ao día.
José Mª Pont Camps é veterinario e
propietario de Granxa San José, SA
(HUESCA). Unha explotación de gran
tamaño, cunha ampla base territorial e un
manexo exquisito que a converten nunha
das mellores de Europa.
Juan José Vizuete, veterinario nutrólogo
e Director de ALPAVET. Realiza labores de
consultaría nun bo número de granxas de
España e Portugal.
Benigno Fernández Fano, é veterinario
e a súa vida profesional está ligada
á
Administración
Asturiana
onde
desempeñou
múltiples
cargos
na
Consellería de Agricultura. Recentemente
publicou o libro “O sector produtor de
leite en Asturias, un achegamento ás súas
cifras”, do que é coautor xunto con José
Antonio Migoya.
O moderador na súa presentación, ademais
de felicitar a CLUN polas xornadas e polo
proxecto que está a iniciar, fixo fincapé nas
dificultades polas que atravesa o sector
lácteo, pero tamén en que estas non son

máis nin menos graves que as que houbo que
afrontar noutras épocas. Tamén se referiu ás
presentacións dos relatores anteriores e á
necesidade de mellorar a eficiencia e os custos
de produción sen afectar á produtividade, así
como ao interese de monitorizar as granxas
para detectar os colos de botella e atacar cada
un dos problemas que poidan estar a minguar
a rendibilidade.
A partir de aquí sucedéronse unha serie
de preguntas que foron formuladas aos 4
relatores.
Todos coinciden na necesidade de levar
un control técnico económico das granxas,
que pode ir desde unha conta de resultados
anual ata un minucioso cálculo de custos de
produción diario, con especial fincapé no
custo alimentario do litro de leite producido
e a marxe bruta sobre alimento por vaca e
día, é dicir a diferenza entre os ingresos por
leite dunha vaca e o custo alimentario en
que se incorre para producilo. Este tipo de
seguimento non é custoso e simplemente
esixe da complicidade do gandeiro co seu
técnico e dunha constancia na toma de datos.
Benigno Fernández cre que hai poucos
gandeiros que teñas datos dos seus custos
de produción e en parte pode ser culpa
de que sempre buscamos ferramentas de
xestión e índices demasiado complicados
que esixen de moitos datos e que reportan
pouca información útil en tempo real. Hai
moi bos gandeiros, que saben levar a súa

granxa tecnicamente pero que fallan na
parte de xestión, e hai que ter en conta que
unha gandaría con malos índices técnicos
seguramente terá uns malos resultados
económicos, pero que moitas veces sucede
que gandarías con bos índices técnicos teñen
un pésimo resultado económico por esa falta
de xestión.
Entre os datos máis importantes a coñecer
para levar adiante unha xestión das granxas
os relatores sinalaron a produción por vaca
e día, a inxesta de materia seca, o control
reprodutivo, a previsión de partos, o control
da eliminación voluntaria e involuntaria.
José María Pont explicou que os datos nunca
deben ser o fin, os datos deben ser útiles para
tomar decisións e hai que ser prudentes e non
excederse xa que a análise non debe ser un
estorbo no día e non debe paralizar a empresa.
No capítulo de ingresos todos coinciden en
que a venda de leite é o principal ingreso que
en explotacións grandes representa en torno
ao 90%. Séguenlle en orde de importancia as
axudas da PAC, a venda de vacas de desvelle
e a venda de tenreiros. En explotacións
pequenas a PAC pode supoñer unha maior
porcentaxe.
Deixouse claro tamén que en función da
conxuntura de prezos do leite e de custo
da alimentación, nas granxas modifícanse
criterios como o de que en qué momento se
sacrifica unha vaca. Digamos que a idea xeral é
que se debe coñecer o limiar de equilibrio ou
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produción mínima (litros/vaca e día) que debe
ter unha vaca para que reporte beneficio, e
no caso de que non o achegue é importante
tomar a decisión de enviala a matadoiro ou de
secala canto antes.
Ante a pregunta de se a sustentabilidade
das granxas depende do seu tamaño, todos
coinciden en que hai un tamaño crítico
mínimo, pero houbo deferencias nos relatores.
Por exemplo, Fernández Fano expuxo que máis
que o tamaño importa o modelo produtivo e
así nos atopamos con explotacións de tamaño
medio autosuficientes desde o punto de
vista forraxeiro que xeran máis beneficio que
explotacións grandes. Os demais relatores
defenden con claridade a necesidade de
crecer para rebaixar custos fixos e para
mellorar calidade de vida. Neste sentido José
María Pont que cre que a palabra crecer vai
no ADN da súa familia, non en balde nos anos
60 empezaron con 12 vacas e hoxe muxen
máis de 2.500, defende a necesidade de que
as granxas tomen dimensión, e isto non só
significa crecer no número de vacas. Crecer
ademais é ter as instalacións adecuadas, ter
terras suficientes e preto da explotación, ter
onde levar o esterco, ter negociada a venda
do leite e un manexo correcto dos recursos
humanos da granxa.
Respecto de onde é máis fácil producir,
se na España húmida ou a España seca,
apuntouse a que a zona de Castela e León,
o Val do Ebro e algunha máis con baixa
pluviometría e dispoñibilidade de superficie
son as localizacións ideais para granxas de
gran tamaño, principalmente pola xestión
ambiental dos xurros e estercos.
A autosuficiencia na produción de forraxes
pode ser un alicerce moi importante para
a rendibilidade da granxa, pero tamén se
sinala que o importante é que sexa forraxe de
boa calidade e a un prezo competitivo. Hai
gandeiros que son malos agricultores e que
gañarían máis externalizando a produción das
forraxes.

A produción de leite ecolóxico é outra das
preguntas que lanzou o público e na que
coinciden os relatores que pode ser un nicho
de mercado para algunhas gandarías de
tamaño pequeno ou medio, que teñan unhas
condicións que se adapten a este tipo de
produción. En ningún caso se ve como unha
solución ao conxunto de Galicia e é máis unha
cuestión de que haxa demanda e de que o
mercado estea disposto a pagar un plus por
ese leite.
Ante a pregunta de se a macro granxa que se
pretende construír en Soria con 8.000 vacas
en muxido vai ser negativa para o resto do
sector, José Carlos e Juanjo Vizuete entenden
que non ten por que ser negativo para o resto
do sector especialmente nun país importador
de leite. José María Pont foi máis contundente
e explicou que hai que ser consciente de

que este tipo de granxas van ir aparecendo
e a discusión é se queremos que se monten
en España ou que se monten en Polonia.
Desde o punto de vista de País é beneficioso
que haxa novas empresas, aínda que poida
que supoñan unha competencia para os
gandeiros que xa están implantados. Explica
que debemos ter unha mentalidade aberta,
por exemplo, ninguén se escandaliza porque o
sector porcino español exporte máis do 40%,
por que non no leite?
Ante a pregunta final de que se debe facer
no sector lácteo galego nos próximos anos?,
entre outras cousas todos resaltaron a
importancia da unión, a importancia de que
xurdise un proxecto integrador como CLUN e
a necesidade de mellorar a industrialización
do leite con produtos de maior valor engadido
que o leite líquido.
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O NOSO AGRADECEMENTO AOS PATROCINADORES

I XORNADA TÉCNICO ECONÓMICA
EXPLOTACIÓNS LÁCTEAS GALEGAS
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LANZAMOS UNHA GRAN CAMPAÑA EN TODA ESPAÑA CO LEMA “ÚNICLA
UN LEITE ÚNICO, ASÍ DE CLARO!”
O leite Premium de CLUN Únicla é o gran protagonista neste 2018 cunha
gran campaña a nivel nacional con reforzo en Galicia, con acción específicas
nos puntos de venda de toda España e que estivo activa desde abril ata
o 7 de maio. Baixo o lema Únicla un leite único, así de claro!, a campaña
televisiva contou con cobertura nas canles de Mediaset y Atresmedia, en
programas tan populares como Zapeando, de La Sexta, e viuse ademais
reforzada con publicidade exterior e dixital, conseguindo máis de 5 millóns
de impactos, chegando a máis do 83% dos fogares españoles.
Asimesmo, impulsamos acción en medios dixitales, insercións publicitarias
en medios galegos como El Correo Gallego e La Voz de Galicia, además
de centrar a revista Qcom de abril. En paralelo, promocionado Únicla Leite
Fresco no Mercado de San Antón de Madrid e a través de cupones online
en revistas como Diez Minutos.
E o leite Únicla ten que ter unha web única, polo que renovamos a página,
blog e lanzamos unha eShop onde comprar os nosos produtos.

LANZAMOS ÚNICLA LECHE FRESCA, CO MELLOR SABOR E A FRESCURA DO
LEITE RECÉN ORDEÑADO
Comezamos 2018 lanzando Únicla Leche Fresca, co mellor sabor do leite
Premium de Feiraco e a frescura que lembran á recentemente ordeñada.
A nova gama de Únicla, xa á venda, conta con tres variedades: Enteira,
Semidesnatada e Semidesnatada Sen Lactosa, nun exclusivo formato
de 750 ml. A alimentación natural e o coidado esmerado das vacas, en
contornas tranquilas e saudables en explotacións dos socios cooperativistas
certificadas por Aenor en Benestar Animal, son o segredo de Únicla, un leite
como a de antes, de altísima calidade e sabor.

OS NOVOS ENVASES DE FEIRACO E ÚNICLA ‘REVOLUCIONAN’ O
PACKAGING DOS LÁCTEOS
A cooperativa CLUN revoluciona o packaging dos lácteos co lanzamento
do seu novo envase para os leites Feiraco e Únicla. Dispoñible no mercado
desde o mes de outubro de 2017, o novo formato de Elopak Pure-Pak®
Sense Aseptic, primeiro para lácteos de longa vida no sur de Europa, posúe
características altamente innovadoras que facilitan o seu uso, favorecendo
a vertedura e evitando o goteo. Ademais, contribúen á reciclaxe do produto
grazas ao seu práctico sistema de encartado; e proceden de bosques
sustentables, fieis á responsabilidade ambiental de CLUN. Trátase, por
tanto, dun formato novo e singular dentro da categoría de leites en España
que denota maior frescura e naturalidade ao ser o envase por excelencia
do produto fresco.

FEIRACO LANZA A SÚA NOVA CAMPAÑA “A COOPERATIVA QUE SOÑOU
CON FACER UN GRAN LEITE E TIÑA RAZÓN”
O grupo de gandeiros do val do Barcala, que se uniu hai 50 anos co gran soño
de crear un proxecto no rural galego movido por valores como o esforzo, o
compromiso, o valor, a entrega e o traballo en equipo, é o protagonista
indiscutible da última campaña de Feiraco que leva por lema “A cooperativa
que soñou con facer un gran leite e tiña razón”. Con ela búscase renderlles
homenaxe e compartir con todos os consumidores da marca o valor do seu
traballo e tesón por construír un proxecto como Feiraco e por facer posible
que chegue ás súas mesas un leite de altísima calidade, 100% galego e
procedente unicamente das granxas da cooperativa.

Produtos

I ENCONTRO
CLUN
42

OS GANDEIROS DE CLUN PRESENTARON NO HIPER EROSKI DE NOIA A
NOVA CAMPAÑA DE FEIRACO
CLUN e a compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski
aliáronse para poñer en valor o leite Galego 100% e fixérono sumando
forzas para presentar a nova campaña da cooperativa coa que revoluciona
o packaging dos lácteos co lanzamento do seu novo envase para os leites
Feiraco.
A presentación oficial tivo lugar o 16 de novembro de 2017 no Hipermercado
Eroski de Vegalsa, en Noia, contando para iso coa asistencia da conselleira
do Medio Rural da Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, o alcalde de Noia,
Santiago Freire e a concelleira de Comercio, Mariola López. Por parte
de CLUN estiveron presentes o seu presidente, José Ángel Blanco, o seu
director xeral, José Luis Antuña, e o director da División de Lácteos, Pablo
Gómez, acompañados todos eles por medio centenar de gandeiros da que é
a primeira cooperativa láctea galega, que posteriormente visitaron a fábrica
de CLESA en Caldas de Reis.

FEIRACO LANZA O SEU NOVO LEITE SEN LACTOSA
Feiraco en 2017 lanzou o mercado o seu novo leite sen lactosa, en dúas
variedades, semidesnatada e desnatada. Ademais, é Galego 100% e inclúe
o Selo NON LACTOSA-Produto recomendado por ADILAC (Asociación de
intolerantes á lactosa de España). Ambas variedades están xa presentes nos
establecementos tanto de Vegalsa-Eroski como dos centros Alcampo en
Galicia, ademais de nas tendas de Carrefour, El Corte Inglés e DIA de Galicia.

OS PRODUTOS FEIRACO, PROTAGONISTAS DO FESTIVAL DA LUZ 2017
Por sexto ano consecutivo, os produtos Feiraco non faltaron a súa cita co
Festival da Luz 2017 que tivo lugar na localidade coruñesa de Boimorto do
8 ao 10 de setembro de 2017. Na súa caseta situada no Mercado da Luz,
con actividades para os máis pequenos, os asistentes ao festival puideron
degustar lácteos por unha causa solidaria, posto que a recadación foi doada
a Oncomet (Oncoloxía Médica Transnacional), unha entidade que traballa
no campo da biopsia líquida para a detección do cancro.

FEIRACO SITÚASE ESTRATEXICAMENTE NO MERCADO ASIÁTICO
A web de Feiraco conta cunha nova versión en chinés co obxectivo de
achegarse ó estratéxico mercado asiático. Ademais, avanza en exportación
dentro do mercado asiático coa firma de acordo de distribución do seu leite
e iogures con Zhongqihuaye.
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NOVA CAMPAÑA DE ÚNICLA A NIVEL NACIONAL
“Únicla, un leite único”, é o lema que identifica a pre-campaña de Únicla,
lanzada a finais de 2017, a nivel nacional. Pensada para todos os amantes
do leite, Únicla recórdalles o seu sabor único, 100% natural e as súas
extraordinarias calidades nutricionais, a mellor elección se buscan sempre
o mellor. E faino a través e mupis, stoppers e adhesivos e tamén a través
das redes sociais ou da publicación de contido de marca en revistas como
Hola ou BuenaVida.

ÚNICLA SEN LACTOSA ‘VISTE’ AS PROXIMIDADES DE 850 CARETAS EN 83
CENTROS CARREFOUR DE TODA ESPAÑA
O 28 de febreiro de 2017 iniciouse unha destacada campaña de
comunicación exterior, enfocada a potenciar a gama sen lactosa de Leite
Únicla entre o público nacional, a través dun extenso circuíto de mupis
situados nas proximidades de 83 centros Carrefour España, durante 2
semanas.

O LEITE ÚNICLA OBTIVO, NA SÚA VARIEDADE ENTEIRA, O PREMIO Á
EXCELENCIA NO INTERNATIONAL TASTE AWARD 2017
Únicla, o leite de mellor sabor, sumou un novo recoñecemento na súa
variedade Enteira. Trátase do Premio en 2017 á Excelencia no International
Taste Award 2017, obtendo a máxima puntuación, tres estrelas, que o
define como un produto de “sabor excepcional”. A variedade Enteira de
Únicla revalida así a distinción obtida en 2015 e que se suma ás merecidas
polas variedades Semidesnatada e Semidesnatada Sen Lactosa en 2016.
Concedido na súa gala anual en Bruxelas polo International Taste &
Quality Institute (ITQi), considerado como a Guía Michelin dos produtos
alimenticios, o Premio á Excelencia é un dos máis prestixiosos no sector.

PATROCINIO DA CARREIRA FEMININA DE VIGO COA MARCA ÚNICLA E
FORMACIÓN DUN EQUIPO DE CORREDORAS
A Carreira Feminina de Vigo, que se celebrou o 4 de xuño de 2017, contou
co patrocinio de CLUN a través de Leite Únicla. A cooperativa formou,
ademais, un equipo de corredoras e animou ás súas traballadoras e socias a
participar percorrendo os 4 quilómetros da proba.
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CLESA CUMPRE 75 ANOS E CELEBRÁMOLO CUN IOGUR DE ANIVERSARIO
A marca Clesa cumpriu 75 anos como referencia de iogures e sobremesas
lácteos e para celebralo, incluimos un logo especial en todos os produtos
e creamos un museo virtual con imaxes inéditas de campañas. Ademais,
lanzamos unha gama de iogur especial aniversario, elaborado só con leite
fresco recuperando a receita de 1943 con alta cremosidade, lixeira acidez,
leite fresco e 100% natural. Esta dispoñible en dúas variedades: Natural e
con Arandos en formato pack 2x120 g.

Ayer, hoy y siempre.
Desde 1943 te acompañamos en tu hogar y en tus mejores
recuerdos. Clesa te ofrece la gama de yogures elaborados con la
mejor leche fresca recuperando la receta original y consiguiendo un
yogur cremoso y rico como los de antes.

CON

LECESHCAE
FR

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L.
Lugar de Soutelo - Saiar - 36656 Caldas de Reis (Pontevedra)
Tel.: 986 530 506 - Fax: 986 530 524

clesa.net

CLESA PROMOCIONA A SÚA CREMA BOMBÓN EN TELEVISIÓN E REDES
SOCIAIS
Clesa lanzou unha campaña para promocionar a súa gama de Crema
Bombón cun pegadizo anuncio emitido en televisión baixo o lema Bombón
bon. Ademais, destacou a campaña en redes sociais onde se sortearon,
10 lotes de produto cada semana. Para participar, era preciso deixar un
comentario no post coa etiqueta #BombonBon, indicando a variedade
favorita.

CLESA LANZA A SÚA NOVA GAMA CREMA BOMBÓN SELECCIÓN
Clesa amplía a súa liña de Crema Bombón lanzando ao mercado unha nova
gama Crema Bombón Selección. Pensada para os padais máis esixentes,
conta con tres variedades para satisfacer os gustos máis selectos: Crema
Bombón Negro, Crema Bombón Negro sabor laranxa e Crema Bombón
Branco.

FERDINAND, O TOURO CON MÁIS CORAZÓN, TAMÉN PROTAGONIZA A
NOVA CAMPAÑA DE CLESA
A personaxe estrela do Nadal de 2017, o touro Fernidad, protagonizou
a nova campaña de Clesa coa súa imaxe nos packs de Crema Bombón e
Natillas e presenza en publicidade en exterior e superficies comerciais.
Ademais, vén acompañado dunha promoción na que comprando 6 códigos
de produtos, pódese obter o agasallo directo de entradas para a película,
ademais de entrar no sorteo dunha viaxe a Ronda para catro persoas.
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XA ESTÁN NAS TENDAS OS NOVOS IOGURES CRECEMENTO DE CLESA CO
SABOR ¡GUAU! DA PATRULLA CANINA
Clesa lanzou en 2017 os seus novos iogures Crecemento co sabor
Guau! da Patrulla Canina, a serie favorita dos máis pequenos. Con
toda a garantía de Clesa, os novos iogures de crecemento son ideais
para nenos a partir de 3 anos, grazas a que son fonte de calcio e
vitamina D e presentan un contido reducido de azucres engadidos.
O lanzamento, ademais, acompañouse dunha acción promocional nos
centros Carrefour de Galicia, co que se regala un artigo da Patrulla Canina a
elixir (cunca, vaso ou botella) pola compra de tres packs.

PROMOCIÓNS GUAU! DE CLESA E A PATRULLA CANINA
En 2017 leváronse a cabo promocións e accións de comunicación dos
iogures de crecemento Clesa coa imaxe da Patrulla Canina que permitiron,
acumulando puntos pola compra de packs promocionais, conseguir un 50%
de desconto nas entradas ao Parque de Atraccións de Madrid e produtos
de merchandising coa imaxe dos famosos debuxos. Ademais, as accións
estiveron acompañadas dunha campaña de comunicación na canle infantil
Nickelodeon e na súa páxina web.

SAE AO MERCADO EN MAIO O PRIMEIRO PRODUTO DE AMÉNDOAS CON
FERMENTOS ACTIVOS DE ALMOND BREEZE
Almond Breeze lanzou en maio ao mercado o primeiro produto de
améndoas con fermentos activos. Elaborados con ingredientes 100%
naturais, sen lactosa e sen soia, son aptos para veganos, fonte de calcio
e vitaminas e están dispoñibles en tres variedades: Orixinal, sabor Froitos
do Bosque e sabor Vainilla en packs de 4x115 g. O seu lanzamento estivo
ademais acompañado dunha campaña que se iniciou o 10 de maio e que
incluiu presenza en exterior, revistas e medios dixitais.

ALMOND BREEZE ESTREA NOVO ENVASE DE ELOPAK
Almond Breeze, a bebida de améndoas preferida polos consumidores
distribuída por CLUN, ‘revoluciona’ o envasado no sector das bebidas
vexetais, apostando polo envase de Elopak Pure- Pak® Sense Aseptic nas
súas tres variedades: Original, Zero e Cappuccino. Cunhas características
altamente innovadoras, o novo formato que lanzamos en 2018 destaca
polo seu cómodo uso, favorecendo a vertedura da bebida de améndoas
e evitando o seu goteo. Ademais, contribúe á reciclaxe do produto grazas
ao seu práctico sistema de encartado; e procede de bosques sustentables.
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ALMOND BREEZE LANZA A SÚA NOVA CAMPAÑA DE MEDIOS BAIXO A
MENSAXE “PODE QUE CHE GUSTE DEMASIADO”
Almond Breeze iniciou no mes de xaneiro de 2017 unha intensa campaña
de comunicación, cunha ampla cobertura en TV, exterior, revistas e dixital;
e que estivo activa ata o mes de maio.

ALMOND BREEZE CAPUCCINO, O NOVO SABOR DO LEITE DE AMÉNDOAS
Almond Breeze lanzou no mes de xuño de 2017 o seu novo leite de améndoas
capuccino, un produto innovador co mellor sabor a café dispoñible xa nos
liñais dos supermercados.

A CAMPAÑA DAS MARCAS CLUN, ‘ÚNICOS GALEGOS DE PRINCIPIO A FIN’,
PRESENTE NAS PRINCIPAIS CIDADES DA COMUNIDADE
A campaña das marcas de CLUN que ten por lema ‘Únicos galegos de
principio a fin’, estivo presente nos valos publicitarios das principais cidades
de Galicia. As marcas comerciais Feiraco, Únicla e Clesa protagonizaron o
anuncio.

Produtos

I ENCONTRO
CLUN
47

FEIRACO PRESENTA A SÚA IMAXE DO 50 ANIVERSARIO
Con motivo do seu 50 aniversario, Feiraco presentou a creatividade por
mor desta efeméride no Especial Empresa de La Voz de Galicia, publicado o
pasado mes de marzo. Ademais, o novo logotipo inclúese nos envases das
variedades de leite clásicos da marca de CLUN que se lanzaron desde maio
co gallo da efeméride.

ENTREGA DOS IV PREMIOS JESÚS GARCIA CALVO NO REITORADO DA USC
O Salón Nobre de Fonseca, sede do Reitorado da Universidade de Santiago
de Compostela, acolleu o pasado mes de febreiro a entrega dos IV
Premios Jesús García Calvo de Investigación en Desenvolvemento Rural e
Cooperativismo. No acto, que estivo presidido polo Reitor da Universidade
de Santiago de Compostela, Juan Viaño, participaron o presidente da
Fundación Feiraco, José Montes; o director do Instituto Universitario
de Estudos e Desenvolvemento de Galicia ( IDEGA), Alberto Meixide; a
presidenta do Consello Económico e Social de Galicia, Corina Porro; e o ex
presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, que foi o encargado
de pronunciar o relatorio inaugural baixo o título ‘Retos e perspectivas da
economía galega’.
Nesta cuarta edición, os distinguidos con estes Premios Jesús García Calvo
foron:
Categoría B1 (Teses Doutorais): Xiana Rodil Fernández, pola tese ‘
Mercantilizaçao turística á agricultura. Uma leitura das recomposiçoes dous
espaços rurais galegos’.
Categoría B2 (Traballos de Fin de Grao): Rubén Rey París, polo traballo
titulado ‘A forza da unión gandeira. Cooperativismo e sociedades agrarias
de transformación en Mazaricos’.

‘FACENDO PAÍS’, O LEMA DA CAMPAÑA PROMOCIONAL DA MARCA
FEIRACO
Facendo País converteuse no lema que permitiu exaltar o sentimento de
galeguidade nos produtos da marca Feiraco, cunha campaña promocional
en 2017 promocional potenciada coas accións puntuais por Letras Galegas
e San Xoán. A campaña promocional chegou a súa fin tras entregar cinco
premios valorados en 2.000 euros cada un, catro deles correspondentes á
participación en liña e un á offline.

OS CAMPAMENTOS GALEGOS E AS BIBILIOTECAS SUMARON OS
‘CLESACONTOS’ AO SEU PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE AGOSTO
Yogui, a mascota de Clesa, non descansou no verán. Por iso, tamén durante
o mes de agosto de 2017, viaxou por toda Galicia para poder explicar aos
máis pequenos da casa, nos campamentos galegos e bibliotecas, o proceso
de elaboración dos riquísimos iogures de Clesa a través dunha actividade
de contacontos.
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“ORGULLOSOS DO NOSO”, O LEMA DA CAMPAÑA DA MARCA FEIRACO
POLO DÍA DE GALICIA
A marca Feiraco celebrou con toda Galicia o seu día máis especial, o 25
de xullo, cunha campaña publicitaria en 2017 publicitaria nos principais
diarios galegos. Co lema “Orgullosos do noso”, puxo de manifesto o seu
compromiso coa terra, a cultura e o seu “Xeito de Ser”.

FEIRACO, PRESENTE NO FORO PEINADOR ADICADO AOS PRODUTOS
GALEGOS
A marca Feiraco participou o 14 de xullo de 2017 no Foro Peinador,
celebrado en Santiago, centrado na promoción e fomento da lingua galega
nas empresas e a etiquetaxe dos seus produtos. O director comercial,
Ramón Mandiá, reafirmou o “compromiso ineludible de CLUN con Galicia
e a súa lingua”, nun evento no que non faltou a degustación de produtos
lácteos Feiraco.

FEIRACO ENTREGOU OS SEUS PREMIOS DO CERTAME DE MICRORRELATOS
POLO DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Feiraco celebrou o 4 de xullo de 2017 o seu xa tradicional acto de entrega
dos galardóns correspondentes ao tradicional certame literario que convoca
desde hai seis anos co gallo do Día das Letras Galegas. Os gañadores desta
edición do Certame de Microrrelatos de Feiraco foron Vili Rei, Alba Sánchez
e Ariadna Fernández, na categoría de adultos; e Candela Millán, Ana Rosa
Cantalejo e Alba Suárez, na de xuvenil.
No acto de entrega celebrado na sede de Feiraco en Ponte Maceira
participaron o secretario Xeral de Política Lingüística Valentín García, o
académico da Real Academia Galega Xesús Ferro Ruibal, o administrador
da Fundación Carlos Casares Häkan Casares, o director da división láctea de
CLUN Pablo Gómez e o ilustrador Siro López.

FEIRACO ‘CELEBRA TODO O MÁXICO QUE TEMOS’ POR SAN XOÁN EN EL
CORREO GALLEGO
Con motivo de San Xoán, Feiraco publicou o 24 de xuño de 2017 no diario
El Correo Gallego un anuncio co slogan ‘Celebremos todo o máxico que
temos’, en referencia á tradición desta noite máxica, na que se pon en valor
ademais o leite Feiraco como selo de identidade 100% galego.

CELEBREMOS TODO O
MÁXICO QUE TEMOS
Unha noite máxica, chea de rituais e de estrelas no ceo da
noite máis curta do ano. Unha celebración de todo o bo
que temos dentro e do que teremos todo un ano.
Tradicións que identiﬁcan a nosa terra, cultura e riqueza.
Coma o noso leite, 100% galego, só das nosas propias
granxas. Un gran motivo para mirar o ceo esta noite.

24 DE XUÑO, DÍA DE SAN XOAN

feiraco.es
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FEIRACO, UN ANO MÁIS COAS LETRAS GALEGAS
Durante o mes de maio os envases de Feiraco luciron a imaxe de Carlos
Casares coa Edición Especial Letras Galegas 2017, acción apoiada ademais
cunha campaña de comunicación nos principais medios impresos de
Galicia: La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso e El Correo Gallego o
día 17 de maio.

FEIRACO ENGALÁNASE PARA CELEBRAR O ENTROIDO CON TODOS OS
CONSUMIDORES
En 2017, por sexto ano consecutivo, Feiraco celebrou cos consumidores
unha das festas máis tradicionais de Galicia, o Entroido. Con tal motivo, a
marca galega activou unha divertida promoción, que estivo presente desde
o 6 ata o 28 de febreiro, nas principais cadeas de distribución de Galicia
con tres modelos de caixas de leite que luciron un deseño especial como
homenaxe ao característico estampado que locen as vacas. A promoción
estivo acompañada dun sorteo dirixido aos consumidores, no que se
premiaba o consumo de leite Feiraco coa entrega de Vacamisetas.

PRETO DE 2.0000 ESCOLARES VISITARON AS INSTALACIÓNS DE CLESA
DURANTE O CURSO LECTIVO 2017
Preto de 2.000 escolares visitaron durante o curso lectivo 2017 as
instalacións de Clesa, en Caldas de Reis, onde descubriron a orixe dos
iogures, a través da actividade Da granxa á merenda.
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PLAN DE IGUALDAD DE
COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS, S. C. G..

Subvencionado por:

PLAN DE IGUALDAD COOPERATIVAS LACTEAS UNIDAS, S. C. G.

PLAN DE IGUALDAD

APROBAMOS O PLAN DE IGUALDADE DE CLUN
A promoción da igualdade é un obxectivo que asumimos de maneira
transversal en todos os ámbitos da cooperativa. Neste camiño, acabamos
de dar en abril de 2018 un importante paso coa aprobación dos Plans
de Igualdade de CLUN e Feiraco Lácteos. Estes documentos constitúen
un compromiso formal de presente e futuro, e achégannos o marco
de actuación e as ferramentas para impulsar a igualdade de trato e de
oportunidades, e a conciliación da vida familiar, laboral e persoal dentro da
empresa. Trátase dunha aposta en liña co camiño iniciado en 2009, cando
se aprobase o primeiro Plan de Igualdade da Cooperativa Feiraco.

Fecha: 26/03/2018

‘MULLERES DE SEU’ REÚNE A MÁIS DE 100 SOCIAS DE CLUN EN VILALBA
PARA FIXAR RETOS E PROXECTOS COLABORATIVOS
CLUN conmemorou o Día Internacional da Muller 2018 co II Encontro
‘Mulleres de Seu’. A xornada, celebrada o pasado mes de marzo en Vilalba
baixo o lema ‘Un paso adiante’, contou coa participación de máis de 100
socias e a presenza da secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia,
Susana López Abella, que felicitou a este colectivo de referencia no rural
galego e reiterou o compromiso do Goberno autonómico coa igualdade de
xénero e as actuacións encamiñadas a empoderar ás mulleres en todos os
ámbitos de actividade e tomas de decisión.

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS LÁCTEAS OBTÉN A CERTIFICACIÓN DE
CALIDADE IFS
Agrupación de Cooperativas Lácteas (Clesa) obtivo o Certificado de
Calidade IFS tras superar a auditoría realizada pola Asociación Española
de Normalización e Certificación (Aenor) o pasado mes de Xaneiro. IFS
(International Food Standard) é unha norma de seguridade alimentaria
recoñecida pola Global Food Safety Initiative (GFSI) que garante a
seguridade e calidade alimentaria dos produtos alimenticios.

CLUN, PRIMERA LÁCTEA CON ENVASES CARBÓN NEUTRAL
CLUN deu un paso máis na súa política de protección ambiental ao incluír
nos seus novos envases dos leites Feiraco e Únicla a certificación Carbón
Neutral, sendo a única empresa láctea en España que conta con este selo.
Este distintivo garante que as emisións de CO2 xeradas na fabricación dos
nosos envases foron reducidas a cero.

CLUN, PRIMEIRA LÁCTEA QUE CERTIFICA CON AENOR A PEGADA DE
CARBONO DO LEITE
CLUN obtivo en 2017 o certificado de AENOR en Pegada de Carbono de
Produto, converténdose así na primeira láctea en obter a dita certificación
para o seu leite Únicla. Esta reduce un 20% a súa pegada de carbono, sendo
a primeira produtora de leite en España en conseguir a certificación AENOR
da Pegada de Carbono de Produto que así o acredita.
Este certificado acredita a veracidade do cálculo das Emisións de Gases
de Efecto Invernadoiro (GEI) efectuado en varios cartóns dun litro de leite
Únicla de CLUN (enteira, semidesnatada ou desnatada, entre outros).
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CLUN ADHÍRESE Á INICIATIVA ‘MÁS MUJERES, MEJORES EMPRESAS’ DO
MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE
O presidente de CLUN, José Ángel Blanco, asinou en 2017 un convenio co
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade co que a cooperativa se
suma á iniciativa ‘Más mujeres, mejores empresas’, consistente na adopción
de medidas para aumentar a presenza de mulleres en postos directivos,
de xestión, comités ou consellos reitores. Pola súa banda, o Ministerio
comprométese a asesorar a CLUN en cuestións de igualdade de trato e
oportunidades así como facilitar formación de alto nivel, programas de
coaching e mentoring, e/ou en programas de sensibilización específicos
dirixidos a persoal directivo ou predirectivo.

CLUN HOMENAXEA AO GRUPO MULLERES DE SEU POLO SEU PREMIO Á
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
CLUN celebrou o 27 de xullo de 2017 un encontro do grupo Mulleres de Seu
como recoñecemento ao merecido premio recibido por Cooperativas AgroAlimentarias de España na categoría de ‘Igualdade de Oportunidades’. A cita,
que reuniu a máis de 40 mulleres socias de CLUN, contou coa participación
da secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella;
da presidenta da Asociación de Mulleres de Cooperativas Agro-Alimentarias
de España, Jerónima Bonafé; ademais de directivas da Cooperativa como
a directora de RSC e Persoas, Sonia González, a vicepresidenta de Feiraco
Carmen Rodríguez, e directivos como o presidente de CLUN, José Ángel
Blanco, o vicepresidente, José Montes e o director xeral José Luis Antuña.

PUBLICACIÓN DA MEMORIA DE RSC 2015-2016
Xa está dispoñible na web de Feiraco, no apartado de RSC, a Memoria de
Responsabilidade Social Corporativa correspondente aos exercicios 20152016. Nas súas páxinas recóllense as liñas de traballo e as accións que
Feiraco e a Fundación Feiraco viñeron desenvolvendo nos últimos dous
anos en materia de RSC. Preséntase así a que será a última memoria que
recolla as accións de RSC de Feiraco posto que se empezou a escribir xa a
traxectoria de CLUN e ese será en diante o fío argumental das próximas
publicacións.

CLUN, PRESENTE NA NOVA XUNTANZA DO GRUPO DE REPRESENTACIÓN
EMPRESARIAL GALEGO EN RSE
A Xunta de Galicia renovou co Grupo de Representación Empresarial Galego
en RSE o compromiso por situar a Galicia como un referente en materia de
responsabilidade social. O conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
Francisco Conde, mantivo unha reunión en 2017, en Santiago, con este
grupo de 13 empresas galegas, entre elas CLUN, que contou coa presenza
da Directora de Persoas e RSC da cooperativa, Sonia González. Este grupo
foi creado en 2012, co obxectivo de poñer en valor as empresas punteiras
en Galicia en materia de responsabilidade social e para que estas actuasen
como panca no tecido empresarial galego. Entre os proxectos realizados
destacan a tutela a Pemes e a participación en múltiples foros de difusión
da RSC.

OS TRABALLADORES DE CLUN, ‘CONTRA AS VIOLENCIAS’ NO DÍA
INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Todos os centros de traballo da cooperativa CLUN celebraron unha
concentración o 24 de novembro de 2017 co lema ‘Contra as violencias’,
para rexeitar calquera tipo de violencia con motivo do Día Internacional
contra a Violencia de Xénero. Os centros de Ames, Ribadeo, Caldas de Reis,
Melide e axencias agrarias mostraron o seu rexeitamento ante esta lacra
social parando ás 12.00 horas do mediodía.
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OS TRABALLADORES DE CLESA IMPLÍCANSE CO DÍA DO PACIENTE
OSTOMIZADO
Con motivo do Día Mundial do Paciente Ostomizado, que se celebrou o
7 de outubro de 2017, os traballadores de Clesa quixeron concienciar a
sociedade con esta enfermidade e baixo o lema ‘Pon unha bolsa na túa
vida’, realizando un acto de apoio e ofreceron a súa colaboración coa causa.

CLUN, PRESENTE NO COMITÉ CONSULTIVO DE EXPERTOS DA FACULTADE
DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS
O 23 de xuño de 2017 constituíuse o Comité Consultivo de expertos da
Facultade de Económicas e Empresariais, contando coa directora de
Persoas e RSC de CLUN, Sonia González, como representante da cooperativa
neste Comité. O obxectivo deste órgano é buscar un diálogo fluído entre
Universidade e Empresas, Administración e axentes sociais co fin último de
mellorar a empregabilidade dos estudantes galegos.

PARTICIPACIÓN NO FORO ABANCA RESPONSABLE
CLUN estivo presente na segunda sesión do Foro Abanca Responsable que
levou por título ‘Rendibilidade Social’. Celebrado o 26 de maio de 2017 no
Pazo de Iñás, en Oleiros, centrouse na compatibilidade entre a rendibilidade
social e a sustentabilidade económica.

ÚNICLA E CLESA, AS MARCAS DE CLUN QUE ACOMPAÑARON Á ALPINISTA
GALEGA CHUS LAGO NA EXPEDICIÓN POLAR DE ‘COMPROMISO CON LA
TIERRA’ PARA LOITAR CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO
As marcas de CLUN, Únicla e Clesa, patrocinaron en 2017 a exitosa
expedición de ‘Compromiso con la Tierra’ que capitaneada por Chus Lago,
concluíu o seu periplo polo casquete polar de Barnes, na illa canadense
de Baffin, sendo o primeiro equipo feminino a nivel mundial que o logra.
O obxectivo desta aventura, pertencente ao Proxecto ‘1.000 Kilómetros de
Hielo’, é crear conciencia dos efectos do cambio climático no planeta.

CLUN SÚMASE AO GRUPO DE INNOVACIÓN SUSTENTABLE PARA O SECTOR
ALIMENTARIO
O pasado ano 2017 CLUN fíxose socio do Grupo de Innovación Sustentable
para o Sector Alimentario (GIS). Trátase dun foro de traballo que pretende
converterse en referente en materia de innovación en España co obxectivo
de apoiar a aquelas empresas ou institucións que apostan pola innovación
aplicada no sector agroalimentario e, sobre todo, por trasladala á sociedade,
que en moitos casos descoñece o esforzo que as empresas realizan cada
ano para satisfacer as súas necesidades e facelo de forma sustentable.
A principal fortaleza deste grupo baséase en estar presente en todos
os chanzos da cadea agroalimentaria, unindo o sector produtor coa
distribución, pasando pola industria transformadora e chegando ata a
restauración. Outro dos seus principais obxectivos é lograr un espazo de
diálogo interprofesional que facilite unha visión holística de toda a cadea
agroalimentaria.
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CLUN LOGRA O PREMIO DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS NA
CATEGORÍA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES POR MULLERES DE SEU
O proxecto Mulleres de Seu, impulsado por Feiraco desde 2013, e que
herda CLUN desde a integración de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto,
foi recoñecido en 2017 co Premio de Cooperatias Agro-alimentarias de
España na categoría de Igualdade de Oportunidades, por fomentar o
empoderamento feminino, desenvolvemento profesional e liderado das
mulleres, dignificando o seu papel no medio rural. O presidente de Feiraco
e vicepresidente de CLUN, José Montes, recibiu en Madrid o galardón,
durante a clausura da Asemblea de Cooperativas-Agroalimentarias,
presidida pola ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

CLUN LOGRA O PREMIO QCOM.ES Á MELLOR EMPRESA COOPERATIVA
Os premios Qcom.es, que se celebraron en Madrid o 13 de decembro
de 2017, recoñeceron todo o esforzo do noso primeiro ano en CLUN
concedéndolle o Premio á Mellor Empresa Cooperativa polo seu “exemplo
de unión cooperativa constituída para xuntar os esforzos dos cooperativistas
na mellora da rendibilidade das súas explotacións”. O galardón foi recollido
polo Presidente de CLUN, José Ángel Blanco.

CLUN RECIBE O PREMIO FULGET DA FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS
E EMPRESARIAIS DA USC
Outorgado pola contribución da Cooperativa na busca de sinerxias entre
empresa e universidade. Recolleu o premio, o pasado 5 de abril de 2018 ,
o director comercial de lácteos de CLUN, Ramón Mandiá, quen lembrou o
seu forte vínculo coa Facultade da que foi alumno hai 40 anos e a necesaria
unión do mundo académico-formativo co empresarial. Plano no que CLUN
ten un claro compromiso coa Facultade desde hai 20 anos co patrocinio do
IDEGA e a convocatoria do Premio Jesús García Calvo; formando parte do
comité consultivo de expertos para ofrecer asesoramento na mellora da
empregabilidade do alumnado en diversos campos; ademais do uso que
fai CLUN da bolsa de emprego da Facultade para incorporar profesionais
de alta cualificación. O acto de entrega contou coa presenza da decana de
Económicas e Empresariais, María Emilia Vázquez; do vicerreitor de Oferta
Docente e Innovación Educativa, Roberto Javier López; e de numerosos
profesores e alumnos, ademais de varios directivos de CLUN.

CLUN, PREMIO “COOPERATIVA DO ANO” DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA
O presidente de CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas), José Ángel Blanco,
recolleu o pasado mes de maio de 2018 en Madrid o ‘Premio Cooperativa
do Ano’ concedido por Cooperativas Agro-alimentarias de España nun acto
presidido pola directora xeral do Traballo Autónomo da Economía Social
e de Responsabilidade Social das Empresas, Carmen Casero. A entidade
recoñece a CLUN como “unha das apostas de integración cooperativa
máis importantes dos últimos anos, converterse en referente no sector
agrogandeiro galego e o seu compromiso coa responsabilidade social,
a innovación, a calidade e o seu modelo de xestión orientado a unha
sustentabilidade económica, social e ambiental no que as persoas son o
primeiro”.
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