
     Hai 20 anos a miña nai, titular daquela explotación que hoxe está 
ó meu nome, vendía o leite a 0.29 céntimos o litro, o mesmo prezo 
ao que hoxe mo pagan a min. Sen embargo, os custes son  moi 
superiores aos de entón. Por exemplo a electricidade, o gasoil 
agrícola que triplica o prezo de 2003, e nos últimos meses o penso 
que se está a pagar a prezos de ouro por mor dunha especulación 
financieira que non ten escrúpulos e que tanto lle dá casas como 
alimentos con tal de incrementar os seus beneficios. 

     A sociedade debe concienciarse de que non é lóxico  que as 
industrias españolas merquen leite nos países veciños pagándoo a 
0.37 centimos, mentres que ós gandeiros galegos as mesmas  
industrias nos pagan moito menos. E se as nosas explotacións 
seguen pechando, moi pronto todo o leite que se consuma en 
España e en Galicia será de fóra, e ó precio que eles nos marquen.

       A distribución do leite está en man de grandes multinacionais 
como lidl, Alcampo, carreufour ou Día, que traen o leite e derivados 
de Alemania e Francia a un prezo moi baixo por mor das 
subvencións que reciben os gandeiros deses países para eliminar 
os seus excedentes, moitas veces de dubidosa calidade. E as 
grandes superficies utilizan este leite como producto reclamo para 
atraer a clientes que merquen outros productos.

      O leite non debería ser  reclamo de nada, porque producir un 
litro de leite é moi caro, e supón un traballo que non coñece días 
festivos nin vacacións. Sen embargo cada vez o beneficio é menor, 
afogando a miles de gandeiros que se ven obrigados a botar o 
peche. En Galicia hoxe quedan 11000 explotacións de leite, pero 
cada día somos menos. Por poner un exemplo, entre 2006 e 2010 
pecharon o 25% das explotacións. 

    Os gandeiros estamos indefensos ante unhas administracións, a 
central e a galega que miran para outro lado mentras o sector se 
afunde. Fixéronnos investir en cota láctea, en aumentar e 
modernizar a nosas explotacións para ter un leite de excelente 



calidade e con todo iso o único que conseguimos foi endebedarnos 
un pouco máis.

    E, como dixen antes quedan 11000 explotacións en Galicia que 
dan traballo directo e indirecto a un número nada desprezable de 
persoas. Do leite non só vivimos os que o producimos, porque 
tamén veterinarios, transportistas, fabricantes de pensos, e 
comerciales de abonos, sementes, medicamentos,  productos de 
limpeza,…forman parte do noso sector.

    Oín fai uns días que Feijoo déullle varios millóns de Euros a 
Citroen por rotular unha furgoneta, disque para promocionar o país 
polo mundo adiante. Nós os gandeiros non pedimos esmolas, 
queremos vivir dignamente do noso traballo.

    Non quero esquecerme da reforma da Política Agraria Común 
prevista para 2014, que coma sempre beneficia ós grandes 
terratenentes  e incluso os propietarios de terras que non teñen 
explotación.  Esto perxudica ós gandeiros galegos, que como xa 
sabedes somos deficitarios en terra. E, despois de gastar o diñeiro 
público en facer concentracións parcelarias de terreos agrarios 
permiten cambiar o cultivo das fincas  e plantar árbores no medio 
dos nosos agros, co que se aumenta o risco de incendios, moitas 
veces preto das casas.

    Os gandeiros somos imprescindibles en Galicia, non só pola 
riqueza que xeramos, senon porque mantemos limpo e habitable o 
rural, facendo unha labor antiincendios.

  

      E falar tamén dos problemas causados pola fauna salvaxe, 
especialmente o xabarín, ao que non somos quen de poñerlle freo.

Por iso, e a pesar da crise económica que padecemos todos, é moi 
importante que compremos produtos galegos (leite, carne, froitas, 
etc), porque se nós non miramos polo noso, ninguén o vai facer, e 
porque só axudándonos uns aos outros poderemos superar esta 
situación tan adversa.


