
 
 

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 
• 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 
• FEIRACO, primeira cooperativa que obtén o certificado “Empresa 

Familiarmente Responsable” en toda España e primeira cooperativa láctea 
que recibe o distintivo “Igualdade na empresa” 

• 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 
• “Galega 100%”, a marca de calidade que distinguirá o leite e produtos lácteos 

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 

• Célebrase 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  
• Os produtos das cooperativas triúnfan no Fórum Gastronómico Santiago ’10 

 
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 
• Xurxo Lobato presenta na Coruña o libro de fotografía “No país das vacas” 
• Presentación da IXP “Grelo de Galicia” 

 
Caderno de divulgación técnica 

• Interpretación do reconto de células somáticas a partir de mostras do Control 
Leiteiro 
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