
MESA REDONDA: De camiño 

ao mundo rural

Higinio Mougán Bouzón

Director-Xerente de AGACA

Santiago, 5 de novembro 2019

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/10/10/1270109.shtml&ei=A3oMVcuNLImrU9uTgTA&bvm=bv.89060397,d.d24&psig=AFQjCNFVS1gDSmMKnr-8L-GIFd41ugo3qQ&ust=1426967419836423
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/10/10/1270109.shtml&ei=A3oMVcuNLImrU9uTgTA&bvm=bv.89060397,d.d24&psig=AFQjCNFVS1gDSmMKnr-8L-GIFd41ugo3qQ&ust=1426967419836423
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/10/10/1270109.shtml&ei=A3oMVcuNLImrU9uTgTA&bvm=bv.89060397,d.d24&psig=AFQjCNFVS1gDSmMKnr-8L-GIFd41ugo3qQ&ust=1426967419836423
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/10/10/1270109.shtml&ei=A3oMVcuNLImrU9uTgTA&bvm=bv.89060397,d.d24&psig=AFQjCNFVS1gDSmMKnr-8L-GIFd41ugo3qQ&ust=1426967419836423
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/10/10/1270109.shtml&ei=OXoMVZ7AMcOAU5ilgfgK&bvm=bv.89060397,d.d24&psig=AFQjCNFVS1gDSmMKnr-8L-GIFd41ugo3qQ&ust=1426967419836423
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2002/10/10/1270109.shtml&ei=OXoMVZ7AMcOAU5ilgfgK&bvm=bv.89060397,d.d24&psig=AFQjCNFVS1gDSmMKnr-8L-GIFd41ugo3qQ&ust=1426967419836423


ÍNDICE DA INTERVENCIÓN

1º.- Antecedentes
2º.- Unha realidade incómoda
3º.- Proposta das cooperativas
4º.- Que impulsamos dende AGACA?
5º.- Conclusións



ÍNDICE DA INTERVENCIÓN

1º.- Antecedentes
2º.- Unha realidade incómoda
3º.- Proposta das cooperativas
4º.- Que impulsamos dende AGACA?
5º.- Conclusións



ANTECEDENTES

Apuntes previos

 No intre en que Europa supera a fame (falta de 

alimentos suficientes) despois da II Guerra 

Mundial, a agricultura deixa de ser unha 

actividade económica estratéxica.

 En España sucede o mesmo, unha vez superada 

a fame xerada tras a Guerra Civil.

 Xorden grandes cambios económicos:
 Abaratamento dos alimentos e perda de rendibilidade produtiva.

 A industria comeza a desenvolverse achegando avances e captando 

gran cantidade de traballadores.

 Forte desenvolvemento dos servizos e incremento da clase media 

en busca de calidade de vida.



ANTECEDENTES

Apuntes previos

 Gran desenvolvemento do transporte, da 

tecnoloxía e das comunicacións, que facilitan os 

movementos migratorios e a desruralización.

 Xorden grandes cambios sociais:
 Urbanización da sociedade en busca de servizos e calidade de vida.

 Emigración do rural para as cidades e a industria.

 ABANDONO MASIVO DO RURAL.

 POR TANTO: O abandono do rural ten as súas raíces en motivos 

económicos de falta de viabilidade produtiva facilitados polos 

avances nas comunicacións e catapultados polos grandes 

cambios sociais que chegan máis tarde ao rural.



ANTECEDENTES

O Medio Rural, un asunto de Estado

 ADEMAIS, ATA FINAIS DO SÉCULO XX, TODAS 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS VAN NESTA 

DIRECCIÓN DE XEITO CLARO E ABERTO:
 Políticas de vivenda, seguridade, educación, sanidade, 

infraestruturas, asuntos sociais, ordenación do territorio,…..

 O resultado do abandono do rural é un logro inesperado (quero 

pensar que intuído), pero longamente promovido e planificado.

 Unha vez vaciado o territorio, unhas terras sen valor serían 

transferidas para unha economía moito máis competitiva: turismo, 

artesanía, agricultura e gandería, industria….

 PERO, FACER ATRACTIVO ECONÓMICA E SOCIALMENTE AO 

RURAL E O SEU APROVEITAMENTO ECONÓMICO RACIONAL 

CUSTARÁ ESFORZOS DE PROMOCIÓN E AXUDA DA 

CIDADANÍA, DAS AUTONOMÍAS E PAÍSES AFECTADOS.
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UNHA REALIDADE INCÓMODA



UNHA REALIDADE INCÓMODA

O panorama económico do rural galego

 O Rural de Galicia especialízase naquelas 

producións agrogandeiras que a súa estrutura 

permite valorizar en termos económicos:
 Produción de vacún de leite en amplas comarcas do interior.

 Produción de vacún de carne en zonas do interior e montaña.

 Produción gandeira intensiva en zonas do interior con máis graves 

dificultades para o acceso á terra e dimensión de explotacións.

 Produción de viño nos principais vales que reúnen condicións.

 Produción de patacas, horta, froitas… en vales e zonas concretas.

 E MAIS DO 60% DO TERRITORIO RURAL A MATO OU FORESTAL

 MARCO: Minifundismo, fragmentación da propiedade, explotacións 

extremadamente pequenas, caída constante do número de explotacións 

e activos agrarios e incluso descenso da S.A.U. => ABANDONO.



UNHA REALIDADE INCÓMODA

O panorama social do rural

 O abandono da agricultura e gandería vai 

acompañado dun abandono da poboación, xa que 

non xorden actividades alternativas => SALVO 

puntualmente casos no que o rural pasa a ser 

dormitorio/residencial, turismo rural, artesanía…

 O abandono tamén xera problemas na mobilidade 

das terras agrícolas, o que dificulta a viabilidade das 

explotacións que permanecen e incentivan a 

forestación irracional da terra de uso agrícola. => 

xorde o banco de terras, insuficiente ferramenta 

fronte a argumentos sociais e emocionais da terra.



UNHA REALIDADE INCÓMODA

O panorama social do rural

 O abandono provoca a perda de masa crítica de 

agricultores e gandeiros en determinadas comarcas 

do interior:
 Se non hai masa crítica, non hai servizos privados de apoio á actividade 

produtiva: maquinaria, especialistas (veterinarios, agrónomos …), 

recollida de leite, compradores, vendedores de inputs….

 Se non hai masa crítica produtiva, non existe ambiente social e 

demográfico suficiente de cara a produción, que anime aos máis novos 

do rural a continuar coa actividade da familia. => PROBLEMA DE 

RELEVO XERACIONAL E PRESENZA DA MULLER NA ACTIVIDADE.

 Outra das perdas importantes é a desaparición das cooperativas 

agrarias nestas comarcas como entes reguladores e estabilizadores dos 

mercados que achegan transparencia á actividade agrícola e gandeira, 

ademais de prestadoras de importantes servizos á produción.
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PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Organización da poboación rural

 As cooperativas poden e deben ser unha ferramenta 

económica e social eficaz para xerar riqueza e 

cambiar tendencias no rural.

 Por tanto, deben formar parte das estratexias 

públicas destinadas a reverter a situación actual nos 

aspectos que poidan ser actores eficientes.

 Deben ser acompañadas por uns agricultores e 

gandeiros viables e comprometidos co territorio.

 Importancia de dispoñer no rural de suficientes 

SERVIZOS PÚBLICOS de calidade próximos. 



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Ferramenta económica práctica

 As cooperativas na MOBILIDADE DAS TERRAS. 

Algúns exemplos en Galicia:

 Ordenación de cultivos e de explotación racional. Exemplos de 

intentos de ordenación racional:

1. Polígono Agrario de Hortoflor: Poñer terras abandonadas a 

produción de horta e flor de xeito ordenado, con explotacións 

individuais, supervisadas polo equipo técnico da cooperativa, 

e con investimentos racionais. Fomento do autoemprego. 

(Proxecto fracasado por insuficiente apoio)

2. Boca Riveira Trasalba: Cooperativa de Explotación 

Comunitaria da terra mediante a cal se pon en cultivo 25 

hectáreas de máis de 100 propietarios, a maioría emigrantes. 

(Proxecto en dificultades de viabilidade económica).



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Ferramenta económica práctica

 As cooperativas na MOBILIDADE DAS TERRAS. 

Algúns exemplos en Galicia:

 Ordenación de cultivos e de explotación racional. Exemplos de 

intentos de ordenación racional:

1. S.A.T. A Capilla en Vilaverde: Ordenación produtiva nunha 

aldea de montaña, mediante a cooperativización da 

explotación de gando vacún de carne e ampliación a 

pasteiros en montes comunais, e especialización dos socios.

2. Monte Cabalar: cooperativa de explotación comunitaria de 

máis de 300 socios para a explotación de vacún de carne e 

porco celta nun monte abandonado e microparcelado.

3. Clun e Aira e o servizo de mesturas húmidas aos socios: Este 

servizo facilita o aluguer de terras baleiras: ampliación explot.



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Ferramenta económica práctica

 As cooperativas na MOBILIDADE DAS TERRAS. 

Algúns exemplos en Galicia:

 Ordenación de cultivos e de explotación racional. Exemplos de 

intentos de ordenación racional:

1. Viña Costeira: Ordenación produtiva de explotacións vitícolas 

en vías de abandono para a realización de plantacións 

conxuntas, ordenadas e mecanizables en montes comunais.

2. Coren: Ordenación produtiva de pequenas explotacións de 

gandeiros de pronta xubilación ou xubilados para conformar 

unha granxa conxunta e ordenada altamente eficiente e 

competitiva en superficie agrícola ordenada e mellor 

aplicación de xurros e de aspectos relacionados co 

bioseguridade animal.



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Poden facilitar colectivamente a mobilidade

 As cooperativas poden ser unha ferramenta eficaz 

na ordenación produtiva en terras pouco 

aproveitadas ou abandonadas.  Algunhas propostas:

 A necesidade de forraxe para o vacún de leite impulsou a varias 

cooperativas, con importantes parques de maquinaria en común 

e con gandeiros necesitados e/ou interesados en mercar forraxe 

de millo en lugares distantes da explotación, a contratar cultivos 

de millo forraxeiro a máis de 100 quilómetros de distancia, ou 

incluso noutras comunidades autónomas. Exemplos desta 

actuación son as cooperativas Clun, Aira, Cobideza, … 

 A posibilidade de artellar colaboracións con terras abandonadas 

coas cooperativas citadas, tanto para produción de forraxe, como 

para recría de xovencas, cebo de vacas, viñedos en común …. 



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Poden facilitar colectivamente a mobilidade

 As cooperativas poden ser unha ferramenta eficaz 

na ordenación produtiva en terras pouco 

aproveitadas ou abandonadas.  Algunhas propostas 

relacionadas cos Montes Veciñais en Man Común:

 As limitacións na operativa económica dos Montes Veciñais en 

Man Común, poderían e deberían ser superadas polos 

comuneiros que desexan investir nos mesmos, compensando 

economicamente aos que non desexan investir, mediante as 

cooperativas de explotación da terra.

 Mesmo as cooperativas de Traballo Asociado poderían e 

deberían ser unha ferramenta útil cara ós labores de mantemento 

dos montes veciñais, tratando de beneficiar aos veciños 

residentes e favorecendo o asentamento poboacional.



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Poden actuar en aspectos sociais

 As cooperativas tamén poden e deben actuar sobre 

os aspectos sociais claves para a sostibilidade da 

agricultura e gandería no rural. Algúns exemplos:

 No mantemento de cultivos ou alimentos tradicionais tamén están 

presentes as cooperativas: 

1. Festa do Requeixo: Cooperativa Campo de A Capela.

2. Festa do Requeixo: Cooperativa Condado-Paradanta.

3. ………………

 No fomento da presenza de mulleres nos órganos sociais das 

cooperativas e a visibilidade da muller rural: 22% de mulleres no 

consello reitor. AGACA impulsa a asociación Nós, as Mulleres.

 No fomento da mocidade e do relevo xeracional: actividades.



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Por que cooperativas agrarias? Privilexios?

 Valores: a primacía é das persoas sobre o capital, o interese xeral do 

colectivo sobre o interese particular de cada socio, o control democrático da 

actividade exercido polos agricultores socios, a porta aberta á entrada de 

novos socios ou a redistribución dos beneficios entre os socios en proporción 

á súa participación na actividade cooperativizada.

 Os beneficios que sempre quedan no propio territorio e nunca se 

deslocalizan.

 Estes valores están lexitimados polo artigo 129 da Constitución Española que 

establece a obriga dos poderes públicos de fomentar, mediante unha 

lexislación axeitada, as sociedades cooperativas.

 Teñen limitacións e contra prestacións: dotacións obrigatorias a fondos 

irrepartibles, limitacións ás súas operacións con terceiros, restricións na 

actualización do valor das achegas ao capital social, normas singulares en 

caso de disolución e liquidación da cooperativa que impiden o reparto das 

plusvalías patrimoniais xeradas.



PROPOSTAS DAS COOPERATIVAS

Por que cooperativas agrarias? Privilexios?

 Producen un efecto regulador no mercado tanto no valor das materias 

primas que achegan como na adquisición dos insumos

 Permiten optimizar os cartos destinados ás axudas públicas. Mentres 

que o empresario individual accede ás axudas públicas para o seu lexítimo 

beneficio propio e individual, na empresa cooperativa, aínda accedendo a 

maiores importes de axuda, os seus beneficiarios serán os centos ou miles 

de socios empresarios agrupados en torno á empresa común.

Nada máis lonxe da realidade considerar as 

singularidades cooperativas como privilexios do modelo 

cooperativo fronte a outros modelos de empresa. É a 

expresión do tratamento diferente que merecen realidades 

diferentes.
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QUE IMPULSAMOS DENDE AGACA?



QUE IMPULSAMOS DENDE AGACA?

Cuestións de tipo xeral

 Acompañamos, asesoramos, xestionamos, 

realizamos labores de axente de innovación e de 

comunicación nos Grupos Operativos de Innovación 

dos proxectos Feaders, facilitando o acceso ás 

pequenas cooperativas. P. GOIs Feaders.

 Fixemos accións de fomento e promoción do 

aproveitamento de oportunidades e riqueza nos 

Montes Veciñais en Man Común no P. Rede Eusumo.

 Estamos a realizar promoción das cooperativas 

novas e producións mediante os PopUp, Bolseiros, 

Informes de Oportunidades Produtivas,… P. Laces.



QUE IMPULSAMOS DENDE AGACA?

Cuestións de tipo xeral

 Desenvolvemos programas específicos de impulso 

da igualdade de xénero nas cooperativas e de relevo 

xeracional co P. Erasmus+ LeadFarm.

 Lideramos unha iniciativa para que as cooperativas e 

pemes agrogandeiras inicien a internacionalización 

dixital e transfiran o valor engadido ao medio rural co 

P. AgrosmartGlobal.

 Estamos a participar nunha iniciativa para mellorar 

internacionalmente a formación dos reitores de 

cooperativa mediante o P. Erasmus+ Totcoop+i Tech.



QUE IMPULSAMOS DENDE AGACA?

Cuestións de tipo xeral

 Temos en marcha tres proxectos ambiciosos para 

impulsar a economía social no noso Medio Rural 

vinculado coa UAFSE-POISES-CEPES:
1. Formación de mozos que se incorporen á actividade agrogandeira.

2. Constitución de novas cooperativas no medio rural.

3. Cálculo e redución da pegada de carbono e pegada hídrica de 

explotacións gandeiras e redución da mesma. Medioambiente!!!!

 Formamos parte dun gran consorcio internacional 

para estudar, desenvolver e aplicar melloras 

relacionadas co aproveitamento da herba mediante o 

P. H2020 Go-Grass.
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CONCLUSIÓNS

 O despoboamento e o abandono do rural non é un suceso imprevisto.

 O rural tampouco contou co apoio de suficientes políticas públicas 

favorables.

 En Galicia o refuxio con viabilidade económica máis recorrido para 

vivir no rural é a actividade agrícola e gandeira.

 Urxe intervir publicamente na estrutura da terra para seguir 

posibilitando a produción agraria e gandeira en Galicia.

 A perda de masa crítica de produtores dificultará a continuidade da 

actividade, o relevo xeracional e a incorporación da muller á mesma.

 Son claves os servizos públicos e privados e a presenza de 

cooperativas con socios comprometidos.

 As cooperativas poden actuar na mobilidade das terras e son unha 

ferramenta eficaz na ordenación produtiva.



CONCLUSIÓNS

 As cooperativas poden e deben 

actuar sobre aspectos culturais e 

sociais para a sostibilidade: o relevo 

xeracional e a muller rural.

 AGACA fomenta e promove  unha 

agricultura eficiente nun medio rural 

vivo que aproveite a totalidade dos 

seus recursos  co desenvolvemento 

das súas actividades e programas.

ACTUEMOS XA!!!!



agaca@agaca.coop

Moitas grazas

pola atención

@CoopAgr_Galicia

facebook\agaca

agaca@agaca.coop

www.agaca.coop

http://www.agaca.coop/
http://www.agaca.coop/

