
 

 

Cooperación Galega nº 101 – decembro 2010 

Editorial 
 Organización de Produtores: así non 

 

Tema central 
 Os expertos coinciden na conveniencia de agruparse a través de 

Cooperativas en Organizacións de Produtores 

 Inega e AGACA colaboran para optimizar o consumo enerxético nas 

explotacións lácteas 
 

Actualidade 
 AGACA diagnostica a eficiencia enerxética de 8 adegas e 18 fábricas de 

penso 
 

Xornadas 
 Tendas Agrarias: cada vez máis cerca a unificación das tendas agrarias de 

cooperativas 

 Leite: os pagos percibidos polos produtores galegos figuran entre os máis 

baixos da Unión Europea 
 

Mundo cooperativo 
 Cooperativas galegas visitan outras comunidades para coñecer o traballo das 

cooperativas máis relevantes 

 Cooperativas galegas e empresarios suízos estreitan lazos nunha 

enriquecedora Misión Inversa 

 O Proxecto BIOES2 permitirá aplicar un valor monetario á actividade rural 
 

Difusión técnica 
 Cultivares de tomate. Análise sensorial 

 

En breve 
 As cooperativas celebran os seus aniversarios 

 

 

 SIGFITO recoñece o labor dos puntos de recollida con premios de ata 2.000 

euros 

 Remata o proxecto Promoción do Cooperativismo mediante o impulso de 

I+D+i 

 Ternera Gallega pide aos gandeiros que modifiquen a programación dos 

partos das reses e negocia a comercialización de elaborados coa súa carne 
 

Retranca: Tribulacións dun xornalista de aldea 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Dimensión e rendibilidade nas explotacións leiteiras galegas 

 

  



 
 

ESPECIAL Nº100 

Cooperación Galega nº 100 – outubro 2010 

Editorial 
 Imos polo Número 100 

 

Especial saúda 
 Saúda do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo 

 

Especial tema central 
 Unha homenaxe ás nosas cooperativas 

 

Especial mundo cooperativo 
 Entrevista. Higinio Mougán Bouzón, director-xerente de AGACA 

 Retrospectiva.Os titulares dos noventa 

 A muller na empresa cooperativa. ¿Mesmas oportunidades? 

 A contracorrente:mozos que apostan polo agro 

 A ambición das alianzas cooperativas. Grandes pasos para grandes metas 

 

Difusión técnica 

 Planificación da produción na IXP Ternera Gallega 
 

Actualidade 
 Vendima 2010. Coinciden as D.O. na boa calidade das uvas 

 

En breve 
 AGACA promove a primeira acción comercial inversa con Suíza  

 Intercoop e AGACA unidos nun proxecto común de desenvolvemento rural 

 Os gandeiros galegos inician unha campaña a pé de rúa informando sobre as 

marcas de leite que están a prexudicar ao sector 

 Con 16 anos, a chantadina Águeda Capón elixida a mellor preparadora de 

gando en Italia 

 AGACA asina un convenio de colaboración coa Consellería de Traballo 

 

Nova sección: Retranca: tribulacións dun xornalista de aldea 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Dimensión e rendibilidade nas explotacións leiteiras galegas 

  



 
 
 
 

Cooperación Galega nº 99 – agosto 2010 

 

Editorial 
 A comercialización das cooperativas a debate 

 

Tema central 
 A horta galega: un sector de futuro 

 

Actualidade 
 Consello Sectorial Flor e Planta Ornamental 
 XXII Asemblea Xeral de AGACA 
 Xornada Axudas 
 Xornada I+D+I 
 Xornada Viño 
 Semana Verde 

 

Mundo cooperativo 
 Semana do Cooperativismo 
 Día do Cooperativismo Galego 
 Cogal apoia á Fundación Española do Corazón 
 Porco Celta O Incio, un proxecto innovador e sustentable 

 

Difusión técnica 
 O tomate: análise da produción e calibres 

 

En breve 
 Feiraco recibe visita do conselleiro de Industria 
 Erika Mel celebra o seu 20 aniversario 
 AGACA aposta polo aforro de enerxía na produción de alimentos 
 Ósos de oliva e cascas de améndoa, combustible para quentar edificios 
 Delagro supera os 125 millóns e medio de euros en 2009 
 

galegos 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Valoración agronómica e ambiental do emprego de xurros en praderías 

 

 

 

  



 

 

 

Cooperación Galega nº 98 – maio 2010  

Editorial 
 Tendencias agro-alimentarias 

 

Tema central 
 Algunhas consideracións sobre o mercado do leite en España 
 Agaca implantou manuais APPCC en 20 primeiros compradores de leite 

 

Actualidade 
 SIGFITO axúdache a ser un agricultor responsable 
 As cooperativas son as estruturas mellor posicionadas para asegurar a 

calidade e a trazabilidade dos produtos agrarios 
 Todas as explotacións que precisen máis de 10kW de potencia teñen que 

pasar obrigatoriamente ao mercado liberalizado 
 As cooperativas unifican as propostas para a reforma da lei galega 
 Entrevista a Román Rodríguez, parlamentario Parlamentario Popular relator da 

modificación da Lei do Solo de Galicia 
 A contratación de seguros agrarios en Galicia aumentou en 2009 

 

Mundo cooperativo 
 Celébrase o VI Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias con éxito de 

participación 
 A cooperativa Poluga cumpre 25 anos 

 

Difusión técnica 
 O manexo da rega. Uso racional e eficiente da auga. Parte II: Caravel e 

Bulbos 
 

En breve 
 A Xunta de Galicia presenta o Plan de Banda Larga 2010-2013 
 A comitiva de desenvolvemento agropecuario do Val de Taquarí visitó Galicia 
 PICO SACRO celebrou a primeira cea do grupo de certificación 
 COGACO exaltou a calidade natural dos produtos cooperativos na feira Xantar 

2010 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Uso sostible de praguicidas na agricultura galega 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Cooperación Galega nº 97 – marzo 2010 

Editorial  
 O paradoxo do ano 2010 

 

Tema central 
 As cooperativas vitivinícolas saen fortalecidas da crise 

 

Actualidade 
 Preocupación en torno á obriga de instalar os ICP (Interruptores de Control de 

Potencia) 
 Entrevista a Odilo Martiñá, director xeral de Relacións Laborais 
 A contratación de seguros agrarios en Galicia aumentou en 2009  

 AGACA continúa formando ós socios e traballadores das cooperativas  
 número de contratacións fixas nas cooperativas aumentou un 14% 
 A Revisión Médica da PAC promove un avance cara o desacoplamento total 

das axudas 
 Centro de Desenvolvemento Cooperativo Transfronteirizo de Verín busca 

emprendedores  
  

 

Mundo cooperativo 
 Vitivinícola do Ribeiro homenaxea a Euloxio Gómez Franqueira e a todos os 

socios fundadores que creron no cooperativismo 
 

Difusión técnica 
 Manexo da rega. Uso racional e eficiente da auga. Parte I: Horta 

 

En breve 

 Certificadas 27 novas explotacións en decembro de 2009 segundo a norma 

Leite de Vaca Certificado de cooperativa 

  
  

 

Caderno de divulgación técnica 
 Interpretación do reconto de células somáticas a partir de mostras do Control 

Leiteiro 
 

 

 

 

  



 

 

Cooperación Galega nº 96 – decembro 2009 

Editorial 

 Mercados agro-alimentarios e cooperativas 

 

Tema Central 

 A cooperativa Aira sitúase  na vangarda europea na fabricación de pensos de 

calidade 

 

Actualidade 

 Miles de cooperativistas galegos reclamaron ás Administracións apoio á 

concentración da oferta 

 As cooperativas buscan na calidade o factor diferencial do leite galego 

 As cooperativas de horta de Galicia deciden unir forzas para ampliar a 

colaboración entre el as 

 A aposta pola innovación como obxectivo estratéxico do cooperativismo 

galego 

 Perspectivas de futuro para o agro na xornada de oportunidades de I+D+i 

 Expertos achegan en AGACA recomendacións de aforro enerxético ás 

cooperativas agrarias 

 Cómo aforrar enerxía nas fábricas de pensos 

 A aplicación da responsabilidade social empresarial nas cooperativas 

 AGACA impartiu 216 cursos a máis de 2.700 alumnos en 2009 

 

Mundo Cooperativo 

 FEIRACO celebra o seu 40 Aniversario e rende homenaxe a Jesús García 

Calvo, o seu fundador e presidente de honor 

 AGACA recibe unha placa conmemorativa de Ternera Gallega polo seu 20 

aniversario 

 

Difusión Técnica 

 Manexo da rega. Uso racional e eficiente da auga 

 

En Breve 

 Santiago acolleu unha xornada informativa de prevención de riscos laborais 

relacionados co contorno agrario 

 CETAL e CRAEGA asinan un convenio para a execución de proxectos 

conxuntos de formación e difusión 

 Numerosas cooperativas celebran nestas datas os seus encontros de 

fraternidade cos socios 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Manexo das diarreas neonatais nos rabaños leiteiros 

  



 

 

Cooperación Galega nº 95 – outubro 2009 

 

Editorial 

 E agora que facemos 
 

Tema Central 

 Dirixentes de AGACA reúnense co conselleiro do Medio Rural para achegar 

posicións entre as cooperativas agrarias e a Administración 

 

Actualidade 

 A conveniencia de contratar seguros agrarios, unha tendencia en alza 

 Entrevista a Carlos Álvarez Garrido, director de Produción e Comunicación de 

AGROSEGURO 

 A chantadina Águeda Capón elixida a nova mellor preparadora de xovencas 

de Europa con 15 anos 

 Mellores e máis abundantes colleitas ao remate da vendima 

 AGACA participa no I Foro Perspectivas de Futuro do Sector Agroalimentario 

Galego organizado polo Grupo Correo Gallego 

 

Mundo Cooperativo 

 A bodega Jesús Nazareno recibe o Acio de Ouro na XXI Cata dos viños de 

 

 IXP TERNERA GALLEGA cumpre 20 anos 

 

explotación 

 

Difusión Técnica 

 A compostaxe 

 

En Breve 

 AGACA asina un convenio de colaboración coa Consellería de Traballo 

 Gancobre celebrou o 7º Xantar de Confraternidade cos seus socios 

 O RODO homenaxea a José Vence pola súa traxectoria como presidente da 

cooperativa  

 

Caderno de divulgación técnica 
 A combustión espontánea das pacas de herba seca 

  



 

 

Cooperación Galega nº 94 – agosto 2009 

 

Editorial 

 XXI Asemblea Xeral de AGACA. Renovación do Consello Reitor 

 

Actualidade 

 Entrevistamos a Beatriz Mato Otero, conselleira de Traballo e Benestar 

 Día do Cooperativismo Galego, 

 

 Quince cooperativas agrarias galegas participaron na Semana Verde de 

Silleda 

 Entrevistamos a Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias 

 O desenvolvemento das OPVs no sector do viño perfílase como unha 

oportunidade para o sector a longo prazo en Galicia 

 Certame de contos para nenos sobre cooperativismo organizado pola 

Fundación GÓMEZ FRANQUEIRA 

 

Mundo Cooperativo 

 Cooperativistas galegos visitaron Israel para coñecer a Feira Internacional de 

Agricultura, AGRITECH 

 Vitivinícola do Ribeiro organiza un concurso de catas para afeccionados e 

profesionais 

 requeixo galego, un produto artesanal de éxito con grandes posibilidades no 

mercado agroalimentario. Os casos de Condado Paradanta e A Capela. 
 

Difusión Técnica 

 Control biolóxico, un eficaz controlador de pragas 

 

En Breve 

 Presenza cooperativa na presentación da colleita de 2008 da D.O. Valdeorras 

 FEIRACO recibe o premio europeo á Innovación en Cooperativas 

 Coreber e Agraria Comarcal de Ordes fusiónanse e pasan a chamarse Oriber 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Produción de leite en pastoreo 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cooperación Galega nº 93 – maio 2009 

 

Editorial 

 As desfeitas do lobo e do xabaril 

 

Tema Central 

 O sector leiteiro afúndese 

 

Actualidade 

 Granxas das cooperativas Coreber e Agris reciben os diplomas que as 

acreditan como merecedoras do Referencial de Leite Certificado de 

Cooperativa 

 AGACA é homenaxeada polo concello lucense de Palas de Rei 

 Vinte cooperativas galegas estudan agrupar a xestión das tendas agrarias 

 Leite e carne galegos de maior calidade 

 Encontro das cooperativas agrarias galegas co CDTI. Novas oportunidades 

para a I+D+i do sector 

 Misión comercial de cooperativas: o mercado de viños en Brasil 

 

Mundo Cooperativo 

 As mesturas húmidas, o servizo estrela de Cogasar 

 Os lrmandiños potencia as mesturas húmidas 

 

Difusión Técnica 

 Plantas tóxicas para o gando e o home. II Parte 

 

En Breve 

 José Varela pecha a súa traxectoria como presidente de Melisanto durante 29 

anos 

 AGACA pon en marcha un instrumento de comunicación ao servizo das 

cooperativas interesadas en I+D+i 

 

Caderno de divulgación técnica 

 O ordenamento do rural galego. Perspectiva sustentable 

 
  



 

 

Cooperación Galega nº 92 – marzo 2009 

 

Editorial 

 Co leite na caluga 

 

Tema Central 

 As cooperativas agrarias trasladan a súa visión de futuro aos políticos 

 

Actualidade 

 Os produtores deben deixar de ser meros subministradores de materias 

primas e avanzar cara á transformación e a comercialización 

 Chega Klaus e arrasa nos campos galegos 

 Axudas públicas para fomentar e promover o cooperativismo e os produtos 

agroalimentarios 

 As cooperativas teñen grandes oportunidades de acometer proxectos 

participando no Capital Risco 

 

Mundo Cooperativo 

 Eidosela, unha cooperativa vitivinícola pontevedresa que xurde das 

dificultades 

 Sesenta propietarios de montes en Crecente unen as súas parcelas para 

plantar nogueiras e oliveiras 

 Artesáns Gandeiros, unha cooperativa galega de segundo grao na vangarda 

da comercialización de carne de vacún 

 

Difusión Técnica 

 Plantas tóxicas para o gando e o home 

 

En Breve 

 Preséntase o Observatorio Español do Mercado do Viño 

 O volume de negocio de Ternera Gallega supera os 85 millóns de euros 

 

Caderno de divulgación técnica 

 Adobado de forraxeiras e pratenses 
  



 
 

Cooperación Galega nº 91 – decembro 2008 

 

Editorial 

 Tempos de crise 

 

Tema Central 

 Agaca, vinte anos de audacia cooperativa 

 

Actualidade 

 As enerxías renovables, un recurso para afrontar a crise e fomentar o aforro 

ASISTENCIA TÉCNICA EN AGACA 

 Os diagnósticos enerxéticos nas cooperativas evitan o despilfarro 

 O emprego da enerxía solar térmica e fotovoltaica, un reto para a Asistencia 

Técnica de AGACA en 2008 

 As cooperativas acceden ás claves e tendencias do sector agroalimentario a 

través da Guía de Boas Prácticas Cooperativas 

 Cinco días de exposicións, actividades e relatorios na 31º edición da Feira 

Internacional Semana Verde de Galicia 

 

Mundo Cooperativo 

 Gandeiro-lobo, buscando a convivencia posible 

 

Difusión Técnica  

 A utilización de materiais plásticos alternativos en hortifruticultura. Parte II 

 

Breves 

 Gancobre apoia a incorporación das mulleres nos Consellos Reitores 

 Artesáns Gandeiros celebra a súa undécima Asemblea Xeral 

 Ternera Gallega doa material educativo á escola de pediatría do CHUS 

 A nova Lei de Residuos obriga ás industrias a realizar auditorías 

ambientais 

 Dar un pulo ás alternativas á explotación madeireira nos montes, fin 

principal do Congreso Internacional de Valorización Integral do Monte 

 A cooperativa como fórmula empresarial. Catro casos prácticos 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Novas perspectivas nos programas de calidade do leite 

  



 

 

Cooperación Galega nº 90 – outubro 2008 

 

Editorial 
 Cando perdemos as referencias 

 

Tema Central 
 Produtores e industria abordan os Contratos Homologados 

 

Actualidade 
 I+D+i, un enfoque imprescindible para a mellora estratéxica no 

cooperativismo agrario galego 
 sector vitivinícola rexeita incluír no mesmo saco, viño e drogas 
 Boa calidade das uvas ao remate da vendima 
 Publícase a primeira Guía de Desenvolvemento Cooperativo Transfronteirizo 

con información sobre mercados e oportunidades de negocio detectadas na 
zona 

 En novembro celebramos o noso XX Aniversario 
 Réquiem por un campesiño español 
 A formación é clave no desenvolvemento das cooperativas 

 

Mundo Cooperativo 
 Pazo Baión aspira a converterse nun referente de enoturismo 
 FEIRACO lanza UNICLA, un leite 100% natural e con propiedades saudables 
 xabarín perde o medo e está a esnaquizar as fincas de millo 

 

Difusión Técnica 
 A utilización de materiais plásticos alternativos en hortifruticultura. I Parte 

 

En Breve 
 AGACA obsequia aos seus lectores cunha bolsa para realizar a compra 
 COPAGRO acada a ISO 22000 relativa á seguridade alimentaria 
 EROSKI Galicia merca produtos a máis de 100 provedores Galegos 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Xestión de recursos paceiros extensivos 
 

  



 

 
Cooperación Galega nº 89 – agosto 2008 

 

Editorial 
 A agrupación Láctea Cooperativa 

 

Tema Central 
 Xornada sobre estratexia e calidade do leite en Galicia 
 Entrega de diplomas do Referencial de Leite de Vaca Certificado de 

Cooperativa 
 

Actualidade 
 Asemblea Xeral de AGACA 
 Entrevista. Pilar Cancela, directora xeral de Relacións Laborais da Consellería 

de Traballo 
 A Consellería anima ás cooperativas a converterse en entidades xestoras das 

UXFOR e comercializar producción forestal 
 A internacionalización das empresas cooperativas máis preto que nunca. A 

Rede Estendida do IGAPE 
 Xornada de Desenvolvemento Rural. Técnicos de AGADER acoden a AGACA 

para informar sobre as axudas a proxectos dinamizadores das áreas rurais de 
Galicia.  
 

Mundo Cooperativo 
 Día do Cooperativismo 

 

Difusión Técnica 
 Os efectos dos fitosanitarios sobre a saúde humana e o medio ambiente 

 

En Breve 
 Condes de Albarei faise co Pazo de Baión 
 FEIRACO saca o seu produto estrela 
 As cooperativas MARTÍN CÓDAX e JESÚS NAZARENO premiadas na XX 

edición da Cata dos Viños de Galicia 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Muxido con robot. A favor, en contra 

  



 

 
Cooperación Galega nº 88 – maio 2008 

 

Editorial 
 Necesitamos un sector máis organizado 

 

Tema Central 
 Así son as cooperativas de hoxe: activas, modernas, innovadoras e 

ambiciosas 
 

Actualidade 
 Entrevista. Antonio Oca, director xeral de Produción, Industrias e Calidade 

Agroalimentaria da Consellería do Medio Rural 
 AGACA renova a súa páxina web, www.agaca.coop 
 Xornada sobre o sector lácteo. Un sector que precisa rigor, transparencia e 

confianza  
 Xornada sobre o Desenvolvemento de Sistemas de Produción Viables. Axudas 

que interesan ás cooperativas  
 

Mundo Cooperativo 
 Ternera Gallega bate os seus récords de comercialización e aposta pola 

 
 Máis de 3.000 alumnos participaron nos cursos xestionados por AGAC A en 

2007 
 

Difusión Técnica 

 Composición e manexo dos estercos naturais 
 

En Breve 
 Aberto o prazo para solicitar a devolución do imposto especial sobre 

hidrocarburos 
 AFRICOR  LUGO desenvolve unhas Xornadas sobre a Mellora Xenética do 

Vacún de Leite 
 O CIAM acolle unha xornada sobre Aplicacións de Antioxidantes en produtos 

cárnicos 
 

Caderno de divulgación técnica 
 A lonxevidade no Gando Vacún Leiteiro. Xustificación Económica e 

Melloramento Xenético 
 

 

 

 

  



 

 
Cooperación Galega nº 87 – marzo 2008 

 

Editorial 
 AGACA cumpre XX anos 

 

Tema Central 
 Rematan os proxectos comunitarios: EQUAL NEXUS REDE e INTERREG 

DESQOOP 
 

Actualidade 
 AGACA oferta un Programa de Asesoramento individualizado ás cooperativas 

para a posta en marcha de Proxectos de innovación 
 A Xornada sobre Axudas organizada por AGACA esperta un grande interese 

entre as cooperativas 
 As cooperativas apostan pola contratación fixa do persoal en detrimento dos 

contratos persoais 
 As enerxías renovables constitúen unha opción viable para o cooperativismo 

agrario galego 
 A enerxía solar, un investimento rendible 

 

Mundo Cooperativo 
 Reportaxe: adega cooperartiva Cume do Avia, de produción ecolóxica 

 

Difusión Técnica 
 Como cultivar patacas de calidade 

 

En Breve 
 Os Irmandiños organiza as XI Xornadas Técnicas de Vacún de Leite 
 Artesáns Gandeiros homenaxea  a figura do desaparecido Antonio Díaz, 

fundador da cooperativa 
 As cooperativas repiten na tramitación das axudas da PAC para os seus 

socios 
 Técnicos de AGACA desprázanse a Valencia para coñecer as iniciativas do 

cooperativismo local nunha viaxe organizada pola Consellería de Traballo 
 Cooperativas socias de AGACA participaron no Fórum Gastronómico Santiago 

 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Sistemas de vacún de letie no espazo atlántico. Resultados de Explotacións 

 
 

 

 

 

 

  



 

Cooperación Galega nº 86 – decembro 2007 

 

Editorial 
 A saúde da PAC 

 

Tema Central 
 V Congreso Galego de Cooperativas. As cooperativas galegas prepáranse 

para afrontar retos 
 

Actualidade 
 Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013. A contnuidade dos 

programas Leader 
 O 71% das cooperativas agrarias considera que a falta de recursos 

económicos é o principal obstáculo para sacar adiante un proxecto de I+D+i 
 Xa funciona o Banco de Terras de Galicia 
 OPINIÓN BANTEGAL: A vida que che espera 
 As UXFOR permitirán xestionar a produción forestal sen que os propietarios 

perdan a titularidade 
 DELAGRO desenvolve unhas xornadas dedicadas á produción forraxeira 

 

AGACA e as asistencias técnicas 
 Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agrario Español: unha visión 

conxunta das cooperativas agrarias de España 
 

en 2007. 
 Eficiencia Enerxética: as cooperativas poden aforrar custos xestionando 

mellor o consumo de enerxía. 
 Calidade do Leite: Preto de 200 ganderías de seis cooperativas galegas xa 

dispoñen do selo de calidade Leite de Vaca Certificada de Cooperativa 
 

Mundo Cooperativo 
 Estivemos con Xavier Zas, director xeral de Adega Condes de Albarei 

 

Difusión Técnica 
 Que son os residuos fitosanitarios e como nos afectan 

 

En Breve 
  
 Melisanto de festa cunha Xornada dedicada á Muller 
 As cooperativas están a celebrar as súas festas anuais  

 
Caderno de divulgación técnica 

 Resultados do Programa de Xestión de Vacún de Leite en Galicia entre 1998 e 
2005 

  

  



 

Cooperación Galega nº 85 – outubro 2007 

 

Editorial 
 A grave crise na gandería 

 

Tema Central 
 As fusións e absorcións facilitan a incorporación das cooperativas ás élites 

empresariais 
 INDEGA: unha fusión con salto de obstáculos 
 COGASAR: unha absorción anunciada 
 LEIRA: fusión con mentalidade aberta 
 XERTIGÁN: a aposta pola calidade de vida 

 

Actualidade 
 As cooperativas asinan con Medio Rural convenios particulares para a 

extinción de incendios 
 AGACA organiza unha xornada dedicada á I+D+i 
 O 99% das solicitudes de devolución das cotas sobre impostos de 

hidrocarburos tramitado por AGACA, xa foi aboado 
 As  
 Pechou a vendima. Boa calidade pero menos uva 

 

Mundo Cooperativo 
 CUNIGALICIA constrúe un matadoiro para atallar as dificultades do sector dos 

coellos  
 Estivemos con Juan Vázquez Gancedo, director xeral das Bodegas Martín 

Códax 
 

Difusión Técnica 
 As fisiopatías en flor 

 

En Breve 
 Gancobre celebrou un xantar de confraternidade 
 A Capela presentou o seu requeixo nunha degustación no Hipercor de 

Santiago 
 COGAL asina un acordó coa Fundación Hipercolesterolemia Familiar e a 

Fundación Española do Corazón 
 Deliciosas empanadas elaboradas con años da cooperativa COVIGA 
 Monte Cabalar enxalza a calidade do seu cabrito ante os restauradores 
 A cooperativa galega Montelnor desenvolverá gran parte da actividade de 

Telefónica en Galicia 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Que deben facer as explotacións leiteiras ante a desaparición das cotas 

lácteas en marzo de 2015? 
  

  



 

Cooperación Galega nº 84 – agosto 2007 

 

Editorial 
 Calidade si, porque sabemos o que queremos 

 

Tema Central 
 Leite de vaca certificada de cooperativa 
 Xornada sobre o sector lácteo 

 

Actualidade 
 XIX Asemblea Xeral de AGACA 
 Éxito das cooperativas nas eleccións dos Consellos Reguladores  
 Día do Cooperativismo 
 Premios para o cooperativismo agrario na Feira 
 Internacional Semana Verde de Galicia 
 Máis axudas para reformar as vivendas no rural 

 

Mundo Cooperativo 
 Estivemos con Argimiro Levoso, director-xerente de Vitivinícola do Ribeiro 

 

Difusión Técnica 
 As fisiopatías nos cultivos de horta (Última Parte) 

 

En Breve 
 Xornada sobre as axudas públicas ás cooperativas 
 FEIRACO comercializa un novo iogur líquido, o YOGU+ 
 Clemente Viven amosa as súas experiencias con sementes en público 
 A cooperativa Viña Moraima presentou a súa primeira colleita 
 COVIGA comercializa directamente carne de ovino e caprino 
 Melisanto celebrou o San Isidro cunha festa multitudinaria 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Trazabilidade no sector cooperativo hortofrutícola 
  

  



 

Cooperación Galega nº 83 – maio 2007 

 

Editorial 
 Compromiso 

 

Tema Central 
 AGACA desvela as estratexias de futuro das cooperativas agrarias galegas 
 O acto de presentación 

 

Actualidade 
 30ª edición da Feira Internacional Semana Verde de Galicia 
 Xornadas Sectoriais: Lácteo, Enerxía Renovables, Horta e Flor, Vacún de 

Carne 
 

Mundo Cooperativo 
 A fusión de Xertigan permite crear empregos e mellorar a calidade e 

cantidade de servizos aos seus socios 
 Éxito da cooperativa ourensá Biocoop mediante a produción ecolóxica de 

carne de tenreira 
 

Difusión Técnica 
 As fisiopatías nos cultivos de horta (II Parte) 

 

En Breve 
 Cooperativas socias de AGACA superan as auditorías de certificación das 

súas explotacións 
 Vitivinícola do Ribeiro sortea unha cata profesional a través da súa web 
 Basf satisfeita pola inclusión do fipronil como substancia autorizada 
 As cooperativas galegas presentes na Feira Internacional de Braga 
 Nace SEPAGAL, unha cooperativa dedicada á produción da semente de 

pataca 
 Aberto o proceso electoral para a renovación dos Consellos Reguladores 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Desenvolvemento Rural no marco da nova Lei de Prevención e Defensa de 

Incendios Forestais de Galicia 
  



 

Cooperación Galega nº 82 – marzo 2007 

 

Editorial 
 Os Consellos Reguladores 

 

Tema Central 
 A diversificación produtiva como opción ao estancamento 
 A incursión de Melisanto no sector da horta 
 Cando as vacas deixan  paso á horta. Un caso real de diversificación 

produtiva 
 A experiencia da horta na Bretaña Francesa 
 Entrevista a Xosé Ramón Pedreira Dono 

 

Actualidade 
 As cooperativas demandan unha maior participación na prevención dos lumes 
 O monte e as cooperativas 
 As potencialidades do cooperativismo 
 O 92% das cooperativas está disposto a colaborar con outras cooperativas 
 Oferta de actividades formativas de AGACA 
 Os residuos plásticos agrícolas xa se poden reciclar 
 Ternera Gallega supera por terceira vez consecutiva os 100.000 tenreiros 

identificados 
 

Difusión Técnica 
 As fisiopatías nos cultivos de horta (I Parte) 

 

En Breve 
 As cooperativas xa poden tramitar as axudas da PAC 
 FEIRACO saca ao mercado un novo produto, o Laban 
 O Requeixo de A Capela xaz se vende no Corte Inglés 
 Cursos por ordenador específicos para os gandeiros 
 O VII Premio Aresa recompensa ao Consello Regulador da Denominación de 

Orixe Ribeira Sacra 
 

Caderno de divulgación técnica 
 As tendencias da produción e índices técnicos nas explotacións lácteas 

  



 

Cooperación Galega nº 81 – decembro 2006 

 

Editorial 
 Planificando o futuro 

 

Tema Central 
 AGACA e as cooperativas impulsan o medio rural a través dos proxectos 

comunitarios 
 Nexus Rede  
 Interreg Desqoop 
 I Encontro de Cooperativas do Norte de Galicia e Portugal 

 

Actualidade 
 Produtos de cooperativas de Galicia e Portugal no Salón das Denominacións 

de Orixe e Delicatessen de Vigo 
 Entrevista ao conselleiro de Traballo, Ricardo Pérez Varela 
 As cooperativas asinan un convenio de colaboración coa Consellería de 

Traballo 
 Os produtores agrogandeiros debaten posibles estratexias sectoriais 
 Entrevista ao profesor Francisco Sineiro

Aliment  
 

Mundo Cooperativo 
 Melisanto enxalza a figura da muller no contorno agrario 

 

Difusión Técnica 

 Prevención de riscos na agricultura (III Parte) 
 

En Breve 
 Os Irmandiños participa no XXIV Congreso Mundial de Veterinaria 
 Unha nova cooperativa no panorama gandeiro galego, Monte Cabalar 
 Artesáns Gandeiros celebra asamblea xeral e cea de confraternidade 

 
Caderno de divulgación técnica 

  
  



 

Cooperación Galega nº 80 – outubro 2006 

 

Editorial 
 Arde Galicia 

 

Tema Central 
 As inquedanzas do sector vitivinícola  
 Reforma en profundidade da OCM (Organización Común do Mercado) 
 Como afecta a Galicia 
 Viñedos de España 
 As Mesas do Viño 
 Vendima 

 

Actualidade 
 Entrevista a Alfredo Suárez Canal, conselleiro do Medio Rural 
 O desenvolvemento rural e a loita contra o lume 
 A Reforma Contable afectará de cheo ás cooperativas 
 A mecanización agrogandeira cooperativa en Galicia 

 

Mundo Cooperativo 
 Os socios da cooperativa Vitivinícola Arousana, inmersos nas obras da nova 

bodega 
 Ordes, onde o tamaño si importa 
 Os seguros agrarios na cooperativa Icos 

 

Difusión Técnica 
 O fomento da eficiencia enerxética nas cooperativas 
 Prevención de riscos na agricultura II 

 

En Breve 
 Nexus Rede aposta pola escola cooperativa móvil para achegar información 

aos cooperativistas 
 Verín acollerá un centro de desenvolvemento cooperativo transfronteirizo 
 Gandeiros galegos maniféstanse en contra do Plan Lácteo 
 II Demostración Internacional de aplicación mecanizada de fertilizantes 

orgánicos 
 Os agricultores galegos xa dispoñen de 200 puntos de recollida de balde de 

envases fitosanitarios 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Sistemas de produción de carne que incrementan a súa calidade dietética e 

nutricional: OMEGA-3 e CLA 



 
  

Cooperación Galega nº 79 –agosto 2006 

 

Editorial 
 Interlocución 

 

Tema Central 
 O cooperativismo e a representación agraria 
 O Consello Agrario Galego deixa de lado ás cooperativas 
 AGACA no Parlamento 
 A ponderación económica nos Consellos Reguladores 
 Convenio de colaboración entre AGACA ea Consellería do Medio Rural 

 

Actualidade 
 XVIII Asamblea Xeral de AGACA 
 Día do Cooperativismo 
 Carta a Xoan Xosé Pérez García 
 Novidades da I.X.P. Ternera Gallega 
 Campo Capela estréase na comercialización de queixo e requeixo 
 AGACA na Feira Internacional Semana Verde de Galicia 

 

Mundo Cooperativo 
 Entrevista a José Luis Antuña, director xeral de Feiraco 
 

gran viñedo dende a nada 
 

Difusión Técnica 
 Prevención de riscos na agricultura I Parte 

 

En Breve 
 Mario Fernández Redondo, técnico de AGACA, premiado polo Colexio Oficial 

de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de A Coruña 
  

 

Caderno de divulgación técnica 
 Como conseguir unha composición do leite de maior calidade e sa: o ácido 

linoleico conxugado (cla) 
  



 

Cooperación Galega nº 78 – maio 2006 

 

Editorial 
  

 

Tema Central 
 V Congreso de Cooperativismo Agrario 
 Discursos de inauguración 
 Relatorio 
 Discursos de clausura 
 Conclusións 

 

Mundo Cooperativo 
 Especial abellas 

 

Difusión Técnica 
 O caderno de campo na trazabilidade do sector hortícola 

 

En Breve 
 AGACA organizou unha xornada sobre a xestión da maquinaria agrícola  
 O BNG amosa a súa proposta de Estatuto a AGACA  
 As cooperativas poderán acceder aos datos do SIGPAC 
 Ternera Gallega superou os cen mil tenreiros identificados 
 O programa da TVG, Labranza, galardoado no VI Premio Aresa 

 
Caderno de divulgación técnica 

 O gasto sanitario no gando vacún de leite 
  



 

Cooperación Galega nº 77 – marzo 2006 

 

Editorial 
 Benvidos, Bienvenidos, Benvingut, Ongi Etorri 

 

Tema Central 
 Atención ao Pago Único 

 

Actualidade 
 O vindeiro lustro da agricultura europea  
 Os príncipes de Asturias inaugurarán o V Congreso Nacional de Cooperativas 

en Galicia 
 Entrevista a Francisco Amarillo, Director Xeral de Desenvolvemento Rural do 

MAPA 
 Xornadas formativas: Certificacións de Explotacións de Vacún de Leite 
 Galicia, Italia e Polonia, unidas por un proxecto común 
 O cooperativismo galego de visita no Norte de Portugal 

 

Mundo Cooperativo 
 PROLESA, como a explotación conxunta de gando é posible 

 

Difusión Técnica 
 A lúa e a súa influenza na agricultura 

 

En Breve 
 Xornadas sobre apicultura 
 A Consellería de Medio Rural concretará co MAPA unha partida de dez 

millóns de euros para concentracións parcelarias  
 Jesús Nazareno presente no II Salón das Bodegas Cooperativas en Madrid 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Deseño axeitado dos cubículos nas cortes libres 
  



 

Cooperación Galega nº 76 – decembro 2005 

 

Editorial 
 Negra Sombra 

 

Tema Central 
 

 
 Homenaxe a Venancio Rocha, promotor e fundador de AGACA 

 

Actualidade 
 O Consello Galego de Cooperativas entrega os premios á Cooperación 
 Cooperativas de toda España reuníronse na sede de COREN 
 O Sistema de Asesoramento ás Explotacións 
 AGACA recibe a visita oficial do conselleiro de Medio Rural 
 O cooperativismo galego protagonista na presentación de NEXUS REDE 

 

Mundo Cooperativo 
 A cooperativa Os Irmandiños recibe a visita do conselleiro de Traballo 
 Presentación pública de Aira, a maior fábrica de pensos especializada en 

gando vacún de toda Galicia 
 A Valiña atrévese coa produción de leite de caprino 

 

Difusión Técnica 
 Material vexetal en cultivos de horta e flor 

 

En Breve 
 As asociación de cooperativas asinaron un convenio de colaboración coa 

Consellería de Traballo 
 Os Irmandiños rematou o X Curso de Inseminación artificial e reprodución en 

gando vacún 
 AGACA, líder nun novo proxecto transfronteirizo entre Galicia e Portugal 
 SIGFITO recolle 636 toneladas de envases de praguicidas no primeiro 

semestre de 2005 
 

Caderno de divulgación técnica 
 A realidade da produción de leite ecolóxico en Galicia 

  



 

Cooperación Galega nº 75 – outubro 2005 

 

Editorial 
 Aprender a anticiparse 

 

Tema Central 
 Crise no sector leiteiro 
 Opinan as cooperativas afectadas 

 

Actualidade 
 Entrevista a Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta de Galicia 
 Entrevista a Manuel Botana Agra, catedrático de Dereito Mercantil da USC 

 

Mundo Cooperativo 
 Coreber: do penso e o leite á horta 
 Agris, cando a fusión mellora as expectativas 

 

Difusión Técnica 
 A importancia da semente axeitada 

 

En Breve 
 LIGAL consigue a acreditación do ENAC 
 Consello Galego de Cooperativas convoca os premios á cooperación 
 AGACA solicita un compromiso de apoio ó cooperativismo galego 

 

Caderno de divulgación técnica 
 A s explotacións leiteiras? 

  



 

Cooperación Galega nº 74 – agosto 2005 

 

Editorial 
 Homenaxe aos fundadores 

 

Tema Central 
 Seguridade e Trazabilidade na alimentación 
 A certificación de calidade 

 

Actualidade 
 Asemblea Xeral de AGACA. Elección do novo Presidente: José Luis López 

Vázquez 
 Falece Mª José Cimadevila, ex conselleira da Xunta de Galicia 
 Nace Delagro 
 NEXUS Rede e a súa versión transnacional 
 O Plan Lácteo. Entrevista a Mª Echevarría, directora xeral de Gandería do 

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
 

Mundo Cooperativo 
 Nova cooperativa no Salnés 
 Val do Toxa 
 AGACA na Semana Verde 

 

Difusión Técnica 
 A importancia da produción e control integrados 

 

En Breve 
 AIRA, a piques de iniciar as obras 
 IV Convocatoria dos Premios Agrarios de Galicia 
 Asociación de Cooperativas de toda España de visita 
 AGACA asina un convenio de colaboración coa Administración 
 ICOS e MOPAN de festa 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Alternativas produtivas para as explotacións en proceso de abandono da 
produción de leite en Galicia 

  



 

Cooperación Galega nº 73 – maio 2005 

 

Editorial 
 Luces e Sombras no Sector Lácteo 
 

Especial 
 Declaración do Consello Reitor de AGACA 
 Informe de AGACA: Prioridades agrarias e gandeiras do próximo Goberno da 

Xunta 
 

Tema Central 
 IV Congreso Galego de Cooperativas 

 

Actualidade 
 NEXUS REDE, o proxecto de futuro do cooperativismo galego 
 Plan Lácteo. Novidades e cambios na redistribución da cota leiteira 
 O sector lácteo a estudo. Xornadas Técnicas  
 O Terceiro Sector 

 

Mundo Cooperativo 
 A Capela 

 

Difusión Técnica 
 Trazabilidade na seguridade alimentaria 
 Formación AGACA 

 

En Breve 
 Convenio de colaboración entre a CCAE e o MAPA 
 Lugo contará cun centro tecnolóxico alimentario 
 A USC organiza un seminario sobre o cooperativismo en Galicia 
 Hortoflor 2 galardoada 
 XXVIII Edición da Semana Verde en Silleda 
 AGACA visita as cooperativas portuguesas 
 O desenvolvemento rural a estudo 
 O cooperativismo en Galiemprego 
 VII Xornadas de Exaltación do Vacún na Terra Chá 

 

Caderno de divulgación técnica 
 A externalización da recría 

  



 

Cooperación Galega nº 72 – marzo 2005 

 

Editorial 
 O Consello Reitor e a gobernabilidade nas cooperativas 
 

Tema Central 
 Novo Servizo Técnico de Xestión de Maquinaria 
 Caso ICOS 
 Entrevista a Jesús González Vázquez, xefe do Servizo de Fomento Asociativo 

 

Actualidade 
 Lei do Solo 
 Nexus Rede 
 VII Informe sobre o cooperativismo agrario galego 
 Entrevista a Belén Prado, conselleira de Asuntos Sociais, Emprego e 

Relacións Laborais da Xunta de Galicia 
 

Mundo Cooperativo 
 Valxestoso 

 

Difusión Técnica 
 Post-recolección de hortalizas (II Parte). Técnicos hortoflorícolas de AGACA 
 Formación AGACA 

 

En Breve 

 Curso caprino 
 Premios Agrarios 
 Premio Aresa 
 -  
 Xornada Técnica de Calidade Alimentaria 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Control reprodutivo no gando vacún de carne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperación Galega nº 71 – decembro 2004 

 

Editorial 
 Balance no proxecto Equal - Espadelada 
 

Tema Central 
 Presentación da Acción III de Equal-Espadelada: a xestión do cambio nas 

cooperativas  igualdade de oportunidades no mercado do traballo e 
adaptabilidade a cambios económicos e tecnolóxicos 

 Últimos resultados do proxecto 
 Entrevista con Juan José Barrera Cerezal, director xeral de Economía Social, 

do Traballo Autónomo e do Fondo Social Europeo do Ministerio de Traballo e 
Asuntos Sociais 
 

Actualidade 
 Lei do Solo 
 Nexus Rede 
 VII Informe sobre o cooperativismo agrario galego 
 Entrevista a Belén Prado, conselleira de Asuntos Sociais, Emprego e 

Relacións Laborais da Xunta de Galicia 
 

Mundo Cooperativo 
 O Pereiro 
 Xertiriz 
 Melisanto 
 Artesáns Gandeiros 
 Val do Toxa 

 

Difusión Técnica 
 Explotación de Eladio Rigueira (Taboada  Lugo) 
 Técnicos hortoflorícolas de AGACA. Post-recolección de hortalizas I parte 

 

En Breve 
 Actividade de Ternera Gallega en 2004 
 Convenio AGACA-Consellería de Asuntos Sociais 
 Indega celebra a súa primeira cea de irmandade logo da fusión 
 Xantar de final de campaña en Hortoflor 
 Biocoop organiza a 2º edición da festa da tenreira ecolóxica 
 Premio á mellor empresa agroalimentaria do 2003 para Coren 
 Cea de confraternidade na Capela 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Máis pastoreo para a produción de leite en Galicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cooperación Galega nº 70 – outubro 2004 

 

Editorial 
 A voltas coa Lei do Solo 
 

Tema Central 
 Recollida de envases dos produtos fitosanitarios: Sigfito 
 Entrevista a Xosé Manuel Álvarez-Campana Gallo, director xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente 
 

Actualidade 
 Aprobados os obxectivos do Plan Estratéxico do Cooperativismo en Galicia 
 X Aniversario da Federación de Cooperativas Sinerxia 
 Colleita de resultados do proxecto Equal-Espadelada 

 

Mundo Cooperativo 
 Plantel de Betanzos 
 San Roque 
 Erica Mel 
 Postoiro 

 

Difusión Técnica 
 Técnicos hortoflorícolas de AGACA. Manexo da post-colleita en flor cortada 
 Oferta formativa de AGACA 

 

En Breve 
 Xantar de confraternidade de Feasita 
 Comida de irmandamento en Mopán 
 V Congreso Nacional de Economía Agraria 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Moitas cousas en común e algunhas diferenzas: análise comparativa entre 
explotacións familiares europeas dedicadas á produción de leite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperación Galega nº 69 – agosto 2004 

 

Editorial 
 Un plan estratéxico para as cooperativas 
 

Tema Central 
 I edición do Día de Exaltación dos Valores Cooperativos 

 

Actualidade 
 Posta en marcha do Plan Estratéxico do Cooperativismo en Galicia 
 Entrevista a José Vázquez Portomeñe, director xeral de Relacións Laborais 
 XVI Asamblea Xeral de AGACA 
 Entrevista a Elena Espinosa, ministra de Agricultura 
 Evolución do proxecto EQUAL  Espadelada 

 

Mundo Cooperativo 
 Servizos de substitución en Agris 
 Ovos campeiros  explotación de Manuel Casal 
 Os Irmandiños 

 

Difusión Técnica 
 Técnicos hortoflorícolas de AGACA. Emprego e aplicación de herbicidas 
 Xornada sobre Produción Integrada, organizada por AGACA 

 

En Breve 

 Premio á mellor empresa alimentaria para Coren 
 Comidas de irmandade en Melisanto, Coba de Vales e Gancobre 
 Convocada a III edición dos Premios á Cooperación do COGACO 
 Reunión dos técnicos de horta e flor das cooperativas de AGACA 
 Foro de debate sobre o cooperativismo agrario en El Progreso 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Produtos lácteos artesanais II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperación Galega nº 68 – maio 2004 

 

Editorial 
 Carta á Ministra de Agricultura, Elena Espinosa 
 

Tema Central 
 XII Xornadas do sector lácteo organizadas por AGACA 
 Regulamento da taxa láctea 
 Axudas ó sector lácteo para o período 2004-06 
 Programa Letra Q para a trazabilidade do leite 
 Productores e industria 
 Redución nos custos de alimentación 
 LIGAL 
 INLAC 

 

Actualidade 
 Integración cooperativa 
 Entrevista a Jesús González, xefe do servicio de Fomento Asociativo 
 Cooperativa Agris 
 Cooperativa Indega 
 Evolución do proxecto Equal-Espadelada 

 

Mundo Cooperativo 
 Cooperativas de viño de Valdeorras 

 

Difusión Técnica 
 Evolución dos prezos dos cereais: perspectivas de futuro 
 Utilización de herbicidas en invernadoiros 
 Xornadas de Cecoop sobre fitosanitarios e millo para ensilado 

 

En Breve 
 Convenio entre AGACA e Caixa Galicia 
 Curso de AGACA sobre as midificacións no novo Plan Contable 
 XXVII Semana Verde de Galicia 
 Ceferino Nogueira, medalla de ouro ó mérito no traballo 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Produtos lácteos artesanais I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperación Galega nº 67 – marzo 2004 

 

Editorial 
 Parmalat: diferenzas substanciais 
 

Tema Central 
 Cara a onde camiña o mundo agrario? 
 Horta do Condado (Salvaterra de Miño - Pontevedra) 
 Consumo consciente Árbore (Vigo - Pontevedra) 
 SAT A Capilla, en Vilaverde (Navia de Suarna Lugo) 
 SAT Rebordiños (Sobrado dos Monxes - A Coruña) 

 

Actualidade 

 Asociacións de Defensa Sanitaria Gandeira 
 Normas sobre aspectos contables nas cooperativas 
 Proxecto Equal-Espadelada 
 Cursos de formación de AGACA 
 I Edición dos Premios ós Valores Cooperativos 

 

Mundo Cooperativo 
 Colocación da primeira pedra na cooperativa San Roque (Beade  Ourense) 

 

Difusión Técnica 
 Rexistro único europeo de produtos fitosanitarios 

 

En Breve 
 Ternera Gallega creceu máis do 20% en 2003 
 Arquega, galardoada na II Edición dos Premios Agrarios 
 Éxito de Cimag e XXVII Edición da Semana Verde de Galicia 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Revisión bibliográfica sobre cultivos forraxeiros de cereais, chícharos e veza 

en rotacións ecolóxicas e convencionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperación Galega nº 66 – decembro 2003 

 

Editorial 
 Libro Branco: un compromiso coas cooperativas 
 

Tema Central 
 III Congreso Galego de Cooperativas 
 Presentación do Libro Branco do Cooperativismo Agrario 
 Entrega dos Premios Cooperativos e Escolares 

 

Actualidade 
 Seminario de AGACA: Unión para facer máis forza no mercado 
 Galiemprego 2003 
 Proxecto EQUAL-Espadelada 

 

Mundo Cooperativo 
 Agroflor 
 Ozón 
 Biocoop 

 

Difusión Técnica 
 Profundos cambios nas empresas de fitosanitarios 

 

En Breve 
 Convenio AGACA  Consellería de Asuntos Sociais 
 Xornadas técnicas de Ternera Gallega 
 Ricardo Martín, novo presidente da CCAE 
 Eduardo Baamonde, elixido presidente do COGECA 
 Xornada dedicada á muller de Melisanto 
 II edición de CIMAG 
 Comida de peche de campaña en Hortoflor 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Mellora xenética en vacún de leite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperación Galega nº 65 – outubro 2003 

 

Editorial 
 Cooperativismo, un valor engadido na produción de carne de vacún  
 

Tema Central 
 O sector do vacún de carne: a importancia das cooperativas  
 Artesáns gandeiros 
 Proterga 
 Gandeiros da Chaira 
 Biocoop 
 Melisanto 
 ICOS 
 Tenera Gallega 
 Maximino Viaño: as primas dos becerros 

 

Actualidade 
 O proxecto Equal-Espadelada chega ao seu ecuador cos obxectivos 

cumpridos 
 Xornadas sobre o réxime legal das explotacións agrarias 
 Efectos da vaga de calor sobre os diferentes sectores produtivos 

 

Mundo Cooperativo 
 Tierrallana 
 Lemos 

 

Entrevista 
 Xosé Vázquez Portomeñe, director xeral de Relacións Laborais 

 

Difusión Técnica 
 Alternativas de cultivos en flor cortada 

 

En Breve 
 Xantar de confraternización de Mopán 
 Festa do pemento de Arnoia 
 Premio ao Mellor Proxecto Empresarial para Hortoflor 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Produción de leite ecolóxico: os seus beneficios 
  



 

Cooperación Galega nº 64 – xullo 2003 

 

Editorial 
 Reforma da PAC: proceso aberto 
 

Tema Central 
 Celebración do décimo Aniversario de Cecoop 
 Cecoop, a central de compras do cooperativismo agrario galegoArtesáns gandeiros 

 

Actualidade 
 XV Asamblea Xeral de AGACA 
 Presentación do VI Informe sobre o cooperativismo agrario 
 Reforma da PAC: Como podemos entendela? 

 

Mundo Cooperativo 
 Coba de Vales inicia unha nova andaina 
 Inauguración das novas instalacións de Río Anllóns 
 José Manuel Santín, presidente de Proleipa, premio á iniciativa empresarial 
 Inauguración dunha nova planta de fabricación de Coren en Lugo 

 

Entrevista 
 Manuel Gómez Franqueira, director xeral de Coren 

 

Difusión Técnica 
 Técnicos de horta e flor de AGACA: acelga e espinaca 

 

En Breve 
 XXV Aniversario da cooperativa Os Irmandiños e xantar de confraternidade 
 

Carne 
 XVIII Festa Anual dos socios da cooperativa Fricoaga 
 Xornada técnica de cooperativismo Galicia-Portugal 
 A cooperativa Melisanto celebrou un ano máis a festividade de San Isidro cun 

xantar de irmandade 
 Primeira comida de confraternización entre os socios de Gancobre 
 A cooperativa O Pereiro reuniu ós seus socios na cuarta edición da súa 

comida de irmandade 

 A cooperativa Feiraco, galardoada co premio Euroforo Empresarial 
 

Caderno de divulgación técnica 
 Ordenación urbanística e protección do Medio Rural: Lei 9/2002 

  



 

Cooperación Galega nº 63 – maio 2003 

 

Editorial 
 Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira: Por que non as cooperativas? 
 

Tema Central 
 Abastecementos e servicios: aspectos clave para unha agricultura competitiva 

 

Actualidade 
 Espadelada avanza con paso firme cara á consecución dos seus obxectivos 
 O COGACO continúa o seu labor a prol do cooperativismo en Galicia 
 Presentación da tese sobre o dereito á información nas cooperativas 
 Inauguración da sede de Caixa Rural Galega en Santiago 

 

Mundo Cooperativo 
 Xornadas de vacún de carne de AGACA 
 Explotación de Agustín Vega en Amoeiro (Ourense) 
 A cooperativa asturiana La Oturense xestiona unha ADSG 

 

Difusión Técnica 
 Estudio sobre melloras construtivas en explotacións gandeiras 
 Técnicos hortoflorícolas de AGACA: o cogombro 

 

En Breve 
 Presentación das xornadas gastronómicas de Ternera Gallega 
 Novos requisitos para o etiquetado dos produtos de alimentación animal 
 A XXVI Semana Verde de Galicia acolleu a máis de 150.000 visitantes 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Reflexións sobre a mecanización en Galicia 
 

  



 

Cooperación Galega nº 62 – marzo 2003 

 

Editorial 
 Equal-Espadelada: o impulso que precisa o cooperativismo galego 
 

Tema Central 
 Posta en marcha do proxecto Equal-Espadelada  
 Aurora Saeta: subdirectora xeral da Unidade Administradora do Fondo Social 

Europeo 
 Víctor Tello: director xeral de Comercio e Consumo 

 

Actualidade 
 Entrevista con María José Cimadevila, conselleira de Asuntos Sociais , 

Emprego e Relacións Laborais 
 As cooperativas agrarias colaboran cos afectados polo vertido do Prestige 

 

Mundo Cooperativo 
 O sector vitivinícola analizado polos presidentes das cooperativas 
 Diversificación productiva nunha explotación familiar (Quintela-Lobios) 
 SAT San Miguel (Berbetouros  Palas de Rei) 

 

Difusión Técnica 
 Niveis follares no caravel 

 

Guía para unha boa compra 

 Hixiene na muxidura 
 

En Breve 
 Pleno do COGACO e entrega dos I Premios Cooperativos 
 Clasificación de canais e producción integrada en Gandeiros da Chaira 
 Aceveda comeza a comercialización de carne ecolóxica de ovino e caprino 
 XXVI Edición da Feira Internacional Semana Verde de Galicia 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Servizos de substitución nas explotacións de vacún de leite 
 

  



 

Cooperación Galega nº 61 – decembro 2002 

 

Editorial 
 Recoñecemento a un traballo ben feito 
 

Tema Central 
 IV Congreso Nacional de Cooperativismo Agrario 
 Viaxe da delegación de AGACA 
 Acto inaugural 
 Carlos San Juan, catedrático economía da Universidade Carlos III de Madrid 
 Miguel Arias Cañete: ministro de Agricultura 
 José Manuel Silva, director xeral de Agricultura da Comisión Europea, e Isabel 

García Tejerina, secretaria xeral de Agricultura do Ministerio 
 Manuel Lamela, subsecretario do Ministerio de Agricultura 
 Conclusións 

 

Actualidade 
 Estatuto da Sociedade Cooperativa Europea 
 Os presidentes das cooperativas lácteas analizan a situación do sector 

 

Mundo Cooperativo 
 Jesús Nazareno inaugura as súas novas instalacións 
 Veiga de Cascallá: castaña de calidade 
 Xornada de demostracióm de maquinaria en Mopán 
 Xornada dedicada á muller en Melisanto 

 

Difusión Técnica 
 Niveis foliares no caravel: Sintomatoloxía e cadros de interpretación de análise 

(I) 

 O asesor resposta 

 Guía para unha boa compra: patacas de sementeira 
 

Guía para unha boa compra 
 Hixiene na muxidura 

 

En Breve 
 Sinatura do convenio entre Fertiberia e as cooperativas agrarias 
 Comida de confraternización dos socios de Leitulla 
 Cea de Nadal en Sila 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Guía para a sementeira en superficie de trevo branco en pradeiras 
establecidas 
 



 

Cooperación Galega nº 60 – outubro 2002 

 

Editorial 
 Cooperativismo e formación 
 

Tema Central 
 A formación nas cooperativas: asignatura aprobada 
 Entrevista a Jaime López Cosío, director xeral de Formación e Colocación 

 

Actualidade 
 Reunión do Consello Rector coa Consellería de Política Agroalimentaria 
 Postura de AGACA diante da revisión intermedia da PAC 
 As cooperativas lácteas solicitan o cumprimento da normativa do sector 
 Convenio coa Consellería de Xustiza para promoción do cooperativismo 
 Sinatura do acordo entre AGACA e Jazztel 

 

Mundo Cooperativo 
 A vendima 2002 nas cooperativas socias de AGACA 
 Horsal: vivindo da horta no corazón do Albariño 
 Cría de caracois: un negocio lento pero seguro 
 XIV Festa do Requeixo da Capela 
 Inauguración das novas instalacións de Arquega 

 

Difusión Técnica 
 Desinfección de solos 

 O asesor resposta 
 

Guía para unha boa compra 
 Hixiene na muxidura 

 

En Breve 
 Cambio na presidencia de Gandeiras de Vea: Natalia Pallas Barreiro 
 Comida de confraternización de Mopán 
 Convenio entre Fertiberia e as cooperativas agrarias 

 

Caderno de divulgación técnica 
 Estratexia para un manexo sostible da fertilización das terras en Galicia: a 

reciclaxe do xurro como adobo 
 



 

Cooperación Galega nº 59 – xullo 2002 

 

Editorial 
 Presidium do COGECA en Galicai: un encontro histórico 
 

Tema Central 
 Presidium do COGECA 
 Memoria fotográfica da viaxe 
 Entrevista a Marcus Borgström, presidente do COGECA 
 Entrevista a Risto Volanen, secretario xeral do COPA-COGECA 

 

Mundo cooperativo 
 XIV Asemblea Xeral de AGACA 
 Entrevista a Venancio Rocha, presidente de AGACA  
 Entrevista a Higinio Mougán, director-xerente de AGACA 

 Aceveda: ovino e caprino nas terras altas de Ourense 
 

Difusión técnica 
 Xornadas de exaltación de vacún en Gandeiros da Chaira 
 O sector da alimentación animal en Galicia 
 XXV Semana Verde de Galicia 
 Foro de debate sobre residuos agrarios 
 O asesor resposta 
 Normas de conducta na aplicación de productos fitosanitarios 

 

Guía para unha boa compra 
 Criterios de compra de lacto-reemprazantes 

 

En Breve 
 Xornada de Confraternización en San Mamede de Nodar 
 Vídeos sobre cooperativismo 
 Asamblea Xeral ordinaria en Os Irmandiños 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Recuperemos a confianza nos nosos prados: presuposto forraxeiro para 
vacas de leite 

  



 

Cooperación Galega nº 58 – maio 2002 

 

Editorial 
 Muller e cooperativismo agrario 
 

Tema Central 
 O papel da muller no cooperativismo agrario galego 
 María Coutinho, subdirectora xeral de Cooperativas e Economía Social 
 Amable López,presidenta de Val do Miño 
 Isaura Naya, xerente en Horcoopar 

 

Mundo cooperativo 
 Obras nas cooperativas de AGACA 
 Jesús Nazareno 
 Cusoviame 
 Hortoflor 2 

 Condado-Paradanta, gusto pola tradición: requeixo artesanal 
 

Difusión técnica 
 Libro Branco da Agricultura 
 Formulación e dosificación de productos fitosanitarios 

 O asesor resposta 
 

Guía para unha boa compra 
 Conservantes de silo 

 

En Breve 
 Iª cea de confraternización en Copar 
 Entrega de diplomas dos cursos 2001 
 Festa de inauguración do parque de maquinaria en O Rodo 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Parques de maquinaria: inversión de futuro 
  



 

Cooperación Galega nº 57 – marzo 2002 

 

Editorial 
 A sociedade dos agricultores 
 

Tema Central 
 Estrutura organizativa do cooperativismo agrario 
 José María Luqui, presidende de Confederación de Cooperativas Agrarias 

de España CCAE 
 Eduardo Bamonde, director xeral de Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España CCAE 

 

V Informe 

 Presentación do V Informe Sobre a Xestión e o Estado Económico do 
Cooperativismo Agrario en Galicia, de AGACA 

 

Mundo cooperativo 
 Artesáns Gandeiros 
 Eleccións ás Cámaras Agrarias (declaracións de AGACA) 

 

Difusión técnica 
 Novas normativas para a eliminación dos MER 
 O asesor resposta 

 As etiquetas nos produtos fitosanitarios 
 

Guía para unha boa compra 
 Os plásticos de ensilado 

 

En Breve 
 XXV Aniversario da Semana Verde de Galicia 
 Celebración do Cimag-2001 
 Asemblea extraordinaria de AGACA 
 Xornada de Produción Integrada 
 Proxecto Equal en Melisanto 

 
Caderno de divulgación técnica 

 A vixencia das políticas de reforma de estruturas agrarias: reflexións para o 
caso galego (por Edelmiro López, IDEGA) 

  



 
 

Cooperación Galega nº 56 – decembro 2001 

 

Editorial 
 Cooperativismo e globalización 
 

Tema Central 
 Produción ecolóxica integrada: 
 CRAEGA, outro xetio de producir 
 ADV (Asociación para a Defensa Vexetal), ATRIA (Asociación para o 

Tratamento Integrado en Agricultura), APRIA (Asociacións para a Produción 
Integrada en Agricultura) 

 Produción integrada: a agricultura do s. XXI 
 Lexislación e axudas 

 

Seminario AGACA 
 Seminario sobre cooperativismo, comercio e globalización agraria 
 Tomás Pérez Vidal, ex-conselleiro de Agricultura 
 Francisco Simón Vila, director xeral de Alimentación do Ministerio de 

Agricultura 
 Eduardo Baamonde Noche, directo xeral de Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España CCAE 
 Cumio de política agraria 

 

Mundo cooperativo 

 Cogaproca inaugura as novas instalacións do seu centro helicícola 
 

Difusión técnica 
 Interprofesional láctea, en que nos pode axudar? 
 O asesor resposta 

 Reprodución de árbores e arbustos 
 

Guía para unha boa compra 
 Forraxes desidratadas: alfalfa 

 

En Breve 
 VIII Symposium de Ceferino Nogueira sobre alimentación animal 
 Magosto da Cooperativa Vitivinícola do Ribeiro 
 Xantar de confraternización en Feasita 
 Cea de irmandamento entrega de diplomas na Capela 
 Curso de clasificación de canais en Gandeiros da Chaira 
 Xornada sobre a muller en Melisanto 
 Lactalis: primeiro leite certificado en España 
 Presentación do libro Economía Rural y Agraria en Galicia 2001 
 Calendario de incorporación ó euro 

 
Caderno de divulgación técnica 

 O vacún de leite en Galicia: situación actual (por Antonio Fernández Oca, 
Extensión Agraria) 



 
 
 

Cooperación Galega nº 55 – outubro 2001 

 

Editorial 
 Sector forestal: a hora das cooperativas 
 

Mundo cooperativo 
 Análise do rector forestal en Galicia: á procura do ouro verde 
 Concello de Portomarín 
 Maderas Villapol 
 Maximino Viaño: a forestación dos montes de Tapia 

 Melloras nas instalacións e servizos das cooperativas de AGACA 

 

Difusión técnica 
 O club dos 4.500 litros de leite con forraxe 
 Os produtos transxénicos: argumentos a favor e en contra 
 O asesor resposta 

 

Especial eleccións autonómicas 
 As cooperativas galegas trasladan aos partidos políticos a súa vontade de 

diálogo e colaboración 
 

Guía para unha boa compra 
 Ternera Gallega 

 Fertilizantes: tendencias de prezos 
 

En Breve 
 Coreber celebrou o éxito da súa fusión  
 Visita a Galicia dun grupo de gandeiros estremeños 
 Comidas de confraternización en Leitulla e Codeira 

 
Caderno de divulgación técnica 

 O vacún de leite en Galicia: situación actual (por Antonio Fernández Oca, 
Extensión Agraria) 



 
 
 

Cooperación Galega nº 54 – agosto 2001 

 

Editorial 
 Inseguridade social agraria 
 

Mundo cooperativo 
 Cooperativas de abastecemento: ao servizo dos socios 
 Balance de campaña e perspectivas de futuro 
 Seccións de crédito: o banco máis preto 
 Sección de maquinaria: unha para todos 
 Cecoop: profesionais do abastecemento cooperativo 

 Coreber: integración definitiva das cooperativas de Bergantiños 

 

Agaca informa 
 XIII Asemblea Xeral de AGACA 
 Subvención da Consellería de Xustiza para promoción do cooperativismo 
 XXIV Semana Verde de Galicia 
 25 Aniversario de Soaga 

 

Difusión técnica 
 Tecnificación das explotacións agrarias 
 O asesor resposta 

 

Entrevista 
 Antonio Pillado, conselleiro de Xustiza 

 

Guía para unha boa compra 
 Sementes pratenses 

 

En Breve 
 Miguel Ángel Louzao, novo presidente do Consello Sectorial de Vacún de Carne da 

CCAE 
 Xavier Taboada, reelixido presidente do Consello Sectorial de Leite e Productos 

Lácteos da CCAE 
 Asamblea xeral ordinaria e renovación de cargos en Cecoop 
 Presentación da obra autobiográfica de Maximino Viaño 
 Comida de confraternidade da cooperativa Mopán de Monterroso 
 Presentación dunha nova planta de filtración do soro do leite 

 
Caderno de divulgación técnica 

 Revisión das Medidas Ambientais na Gandería de Vacún Gandeiro 



 
 
 

Cooperación Galega nº 53 – maio 2001 

 

Editorial 
 Consello Galego de Cooperativas 
 

Agaca informa 
 O cooperativismo galego unido no fomento e promoción 
 II Congreso e I Mostra Galega de Cooperativas 
 Galiemprego 

 

Difusión técnica 

 Rendibilidade segundo diferentes alternativas de cultivo (II) 
 Xornadas do sector cárnico de AGACA 
 Primeiras explotacións cooperativizadas de viñedo en Galicia 
 As sociedades cooperativas: axentes de desenvolvemento rural en Galicia 
 O asesor resposta 
 Adaptación de estatutos nas cooperativas 

 

Empresas cooperativas 
 Chaín: con tan só cinco socios, factura 140 millóns 
 Arquega inviste 400 millóns nunha fábrica de queixos 

 

Personalidades cooperativas 
 Venancio Rocha López: as cooperativas non teñen nada que temer ante o 

futuro 

 Ángel González, presidente do C.R, do Ribeiro 
 

En Breve 
 Cumio Agrario organizado pola Cooperativas Agro-alimentarias de España en Madrid 
 Festexos cooperativos: Fricoaga, San Mamed de Nodar e Melisanto 
 Degustación gratuíta de tenreira en Monterroso 
 Renvoación de consellos reitores: Gandeiros Estradenses, Coba de Vales, Aceveda 

 
Caderno de divulgación técnica 

 O pastoreo en Galicia 
 



 

 
 

Cooperación Galega nº 52 – febreiro 2001 

 

Editorial 
 Seguridade alimentaria 
 

Agaca informa 
 O cooperativismo galego unido no fomento e promoción 
 Entrevista: Xosé Luis López Vázquez, vicepresidente de AGACA 

 

Difusión técnica 
 CARBURANTES: unha batalla ganada do cooperativismo 
 Sementeira de millo temperá 
 Rendibilidade segundo diferentes alternativas de cultivo (I) 
 Materias primas de substitución 
 Curso de formación de socios 
 Fronte á incerteza, seguros agrarios do gando 
 O asesor resposta 

 

Empresas cooperativas 
 Lemos recolle as reses nas explotacións do socios para levar ao matadoiro 
 Central de Frades: de 11 millóns na facturación nas orixes a máis de 2.500 

millóns actuais 
 

Personalidades cooperativas 
 Gerardo García Fernández, director xeral de Desenvolvemento Rural do 

MAPA 
 

En Breve 
 II Congreso de Cooperativismo Galego 
 Cea de Confraternidade de Sila 
 Humor cooperativo 

 
Caderno de divulgación técnica 

Os ciclos de nutrientes en explotacións de leite galegas e a situación 
medioambiental 
 



 
 
 

Cooperación Galega nº 51 – decembro 2000 

 

Editorial 
 Carta aos Reis Magos 
 

Agaca informa 
 Entrevistas:  
 Carlos Gómez, respresentante de Flor de AGACA 
 Samuel Estévez: representante de Horta de AGACA 
 Celia Moldes: presidenta de Veiga de Cascallá 

 

Difusión técnica 
 Calidade técnica e comercial 
 Expertos en distintos eidos analizan as perspectivas do cooperativismo 
 Seminario de Innovación e Cooperativismo Agrario en Galicia 
 IV Informe sobre o cooperativismo agrario en Galicia 
 O asesor resposta 

 

Empresas cooperativas 
 Melisanto homenaxea á muller rural 
 Artesáns Gandeiros, cooperativa en crecemento 
 ICOS: primeira cooperativa galega en número de servizos 

 

Personalidades cooperativas 
 José Vázquez Portomeñe, director xeral de Relacións Laborais 

 

En Breve 
 Promoción de viños cooperativos 
 Humor cooperativo 

 
Caderno de divulgación técnica 

Cultivo de millo forraxeiro: Campos de ensaio AXE 02  AGACA 



 
 
 

Cooperación Galega nº 50 – outubro 2000 

 

Editorial 
 Tempo electoral 
 

Agaca informa 
 Dereitos de prima: Fonte de ingresos para produtores galegos 
 O Cooperativismo e a nova OCM de carne de vacún 
  
 Manifesto das cooperativas de leite 
 E despois de moitos anos... chegou a INLAC 
 Asamblea Xeral da CCAE 

 

Difusión técnica 
 AGACA tramitou máis de 70 solicitudes de axudas 
 A programación dunha explotación hortícola 
 Os planos de reestruturación do viñedo en Galicia 
 O turismo rural como complemento da actividade agraria 
 O asesor resposta 
 Seminario de lexislación cooperativa 

 

Empresas cooperativas 
 COGAPROCA: A primeira cooperativa galega de cría de caracois 
 OS IRMANDIÑOS constrúe unha nave de máis de 1.800 metros cadrados  

 

Personalidades cooperativas 
 José Sancosme Iglesias, presidente de Os Irmandiños 

 

En Breve 
 Sobresaínte Cum Laude para o cooperativismo galego 
 Humor cooperativo 

 
Caderno de divulgación técnica 

-Intensificación técnica versus intensificación económica 
-Está o meu establo construido de acordó á normativa? 
 
 
 



 
 
 

Cooperación Galega nº 49 – xuño 2000 

 

Editorial 
 O viño e a diverxencia con Europa 
 

Agaca informa 
 As dúas velocidades da agricultura europea 
 XII Asemblea Xeral de AGACA 
 A explotación láctea cooperativa aumentou a súa cota nun 20,5% entre o 95 e 

o 99. 
 A Semana Verde premia a COGAL e Vilaxusta 
 Expertos de España e Portugal analizan o uso de forraxes 
 Luces e sombras dos alimentos tranxénicos 

 

Difusión técnica 
 Gando e colleitas baixo seguros 
 Mozos do rural acuden a AGACA en procura de asesoramento para o 

autoemprego 
 Medio ambiente e o sector vitivinícola 
 Alternativas de cultivo 

 Asesor Resposta 
 

Empresas cooperativas 
 SECTOR VIÑO: Martín Codax fai da súa adega un reclamo turístico de 

Cambados 
 A Vitivinícola do Ribeiro fomenta o cooperativismo agrario no Terceiro Mundo 
 SECTOR SUBMINISTROS: Mopán aposta polos parques de maquinaria en 

común 
 SECTOR LÁCTEO: As vantaxes nos prezos do leite negociadas pola 

cooperativa Xallas repercuten na dinámica de prezos da comarca. 
 

Personalidades cooperativas 
 Xabier Pousa Veloso, Secretario de AGACA e Vicepresidente de INPROVO 
 Cástor Gago, Conselleiro de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria 

 Jose Mª Pardo Montero, Presidente de Caixa Rural de Lugo 
 

En Breve 
 Friol, Chataca e San Mamede de Nodar organizaron festas de confraternidade 
 Melisanto e Medela celebran o San Isidro Labrador 

 Humor cooperativo 
 

Caderno de divulgación técnica 
Produción de leite ecolóxico en Galicia 



 
 
 

Cooperación Galega nº 48 – abril 2000 

 

Editorial 
 Seguridade alimentaria 
 

Agaca informa 
 A normativa obriga aos produtores a rexistrar todo tratamento veterinario 
 Seguridade alimentaria e alimentación animal: Unha nova forma de actuar 
 AGACA traslada á Consellería de Agricultura as reivindicacións dos 

cooperativistas ante a crise do sector lácteo 

 

O agro en Internet 

 www.agaca.es: O futuro portal do cooperativismo agrario 
 Agrobyte imparte cursos agrarios vía Internet 

 

Difusión técnica 
 AGACA organizou 43 cursos de formación en 1999 
 O Asesor Resposta 

 Cultivos complementarios na floricultura galega 
 

Empresas cooperativas 
 SECTOR SUBMINISTROS: Unha nova etapa na historia de Coastra 
 Plantel de Betanzos: Fábrica de soños cooperativos 
 SECTOR CARNE: A diversificación da actividade de Leitulla cara o sector 

cárnico atrae novos socios 
 SECTOR APÍCOLA: Erica Mel, dez anos de apicultura organizada en Galicia 

 

Personalidades cooperativas 
 Pedro Ara, director Leyma-Ram 
 Ceferino Nogueira, S.A. 

 Antonio Pillado, Conselleiro de Xustiza 
 

En Breve 
 Expertos españois e portugueses analizarán o uso do pastoreo e as forraxes 

na alimentación do gando vacún 
 Delegacións comerciais de catro continentes participarán na Semana Verde 
 Humor Cooperativo 

 
Caderno de divulgación técnica 

Aplicación correcta e rendible de fitosanitarios 

http://www.agaca.es/


 
 
 

Cooperación Galega nº 47 – febreiro 2000 

 

Editorial 
 A dimensión é fundamental 
 

Este número 
 Seminario de integración cooperativa 
 En desvantaxe ante a concentración da distribución 
  
 A rexionalización das primas discrimina 

 

Difusión técnica 
 Unhas 30 cooperativas confiáronlle as súas obras ao departamento técnico de 

AGACA en 1999 
 Poda de maceiras e pereiras 
 O Asesor Resposta 

 

Empresas cooperativas 
 SECTOR VIÑO: A Vitivinícola do Ribeiro investiu máis de 350 millóns na súa 

ampliación. 
 SECTOR HORTA E FLOR: Hortoflor producirá compost ecolóxico coa maleza 

do monte. 
 SECTOR CARNE: Os Chaos revaloriza as vacas de desvellamento coa 

construción de cebadeiros 
 SECTOR LEITE: Chataca amplía os seus servicios co obxectivo de chegar a 

satisfacer tódalas necesidades dunha explotación gandeira 
 

Personalidades cooperativas 
 Xavier Taboada, presidente da Sectorial láctea da CCAE 

 Manuela Permuy, presidenta de A Capela 
 

En Breve 
 Humor Cooperativo 

 
Caderno de divulgación técnica 

Comparación entre os sistemas de produción das explotacións de leite 
bretonas cun grupo de explotacións pertencentes á AXE-02 de AGACA 



 
 
 

Cooperación Galega nº 46 – novembro 1999 

 

Editorial 
 Ás portas do 2000 
 

Este número 
 Radiografía do cooperativismo agrario galego 
 O III Informe por sectores 
 O lado humano do cooperativismo 

 

Reportaxes 
 III Congreso de Cooperativismo Agrario 
 As construcións sen licencia poden implica-lo seu derrubo 
 O rural en imaxes 
 As seccións de crédito controlan un volume de depósito de 300.000 millóns en 

España 

 Gandeiros de Os Chaos con problemas de cota apostan por producir 
hortalizas 
 

Etrevistas 
 Celso Currás, Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 

 
Caderno de divulgación técnica 

As explotacións de vacún de leite a través dun programa de xestión técnico 
económico 



 

 
 
Cooperación Galega nº 45 – setembro 1999 

 

Editorial 
 Ante o reparto comunitario 
 

Este número 
 A PAC III: Sorrisos e bágoas 
 O sector do leite: Quen non chora non mama 
 O sector da carne: Subvencións a cambio da caída de prezos 
  
 A potencialidade dos viños galegos no mercado comunitario 
 Entrevista ó representante do sector do viño en AGACA, Antonio García 

Montero 

 

Reportaxes 
 Polígonos agrarios: Unha solución para os mozos en paro 

 COBA DE VALES: A integración como arma para o desenvolvemento 
 

Etrevistas 
 José Luís López Vázquez, vicepresidente de AGACA e representante do 

sector do leite na Unión 
 Juan José Pérez García, representante das seccións de crédito 

 
Caderno de divulgación técnica 

Xestión de resultados das explotacións AXE-02, Informe 1998 
 


