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ANEXO C
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017
Nº DE PROTOCOLO: 2017/173

1.- TÍTULO DA ACCIÓN: VI XORNADAS MONOGRÁFICAS DO OVINO E CAPRINO EN GALICIA

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA:
(centro de investigación/CFEA/OAC...)
INGACAL-CIAM
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE:
Enderezo: Granxa Gayoso Castro. Castro Riberas de Lea
Concello: Castro de Rei
Provincia: Lugo
4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces

Tfno.: 881881801

5.- INTRODUCIÓN:
A Unión Europea é deficitaria na produción de carne de ovino, nos últimos anos, ata o 2015 aínda se
reduciu arredor dun 9%, o consumo tamén baixou, tal vez por mor da crise económica. A pesar disto, o
conxunto dos países da Unión Europea importa anualmente arredor de 200.000 Tm de carne de cordeiro. Os
grandes países produtores a nivel europeo son o Reino Unido e España, sendo tamén importantes Francia,
Italia, Grecia e Portugal. Impórtase sobre todo de Nova Zelandia e outros países do hemisferio Sur. España
importa arredor de 7.500 Tm/ano, pero tamén exporta parte da súa produción.
O consumo deste tipo de carnes é baixo en Galicia, inferior á media española, aínda así na nosa
comunidade só se produce o 26% do que se consume, importando o resto de outras comunidades
autónomas españolas, tamén de Reino Unido (Gales) e sobre todo de Nova Zelandia. .
A produción galega rolda os 428.800 kg (kg sacrificados en matadoiros), pero se se ten en conta o
censo, e sabendo que non existen grandes fluxos de importación nin de exportación de cordeiro e cabrito
vivo, a estimación de produción eleva esta cifra ata máis de 1.400.000 kg. Isto implica que dous terzos da
produción non pasan polas canles de sacrificio autorizadas. Por outra parte, o consumo en Galicia, se ben é
algo inferior ao do resto do estado, mantíñase no 2012 en 1,64 kg/habitante e ano, cun total de 5.562.080 kg.
(MAGRAMA, 2012).
Chegamos á conclusión de que a produción galega apenas cubre unha cuarta parte da súa demanda
interna, polo que o apoio á súa produción debe ser unha prioridade, tanto no fomento do consumo de
produción propia a través de marcas de garantía como a recentemente creada “Pastores de Galicia” por
parte de OVICA. Cómpre articular todo o sector dende a base, dende a produción, co fomento do
cooperativismo e da produción reglada polo Regulamento de uso aprobado pola propia Consellería de Medio
Rural, como motor de profesionalización de todo o sector de ovino e cabrún en Galicia.
Nesta xornada técnica propóñense charlas en diferentes ámbitos da COMERCIALIZACION de carne de
cordeiro e cabrito galegos que afectan directamente aos produtores de ovino-cabrún:
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6.- MATERIAL E MÉTODOS:
Nesta xornada técnica realizáronse charlas en diferentes ámbitos da comercialización de carne de cordeiro e cabrito
galegos que afectan directamente aos produtores de ovino e cabrún: parámetros empregados para a clasificación
de canais, potencialidade de comercializar a través dunha marca de garantía, o cooperativismo como ferramenta
para mellorar a comercialización, etc.
Realizouse tamén unha sesión práctica de clasificación de canais en matadoiro.
Houbo unha alta asistencia, sobre todo, de gandeiros de ovino e cabrún, debido a que a comercialización é unha
das partes máis importantes na rendibilidade das explotacións deste sector.
En total houbo 2 ponencias e 1 mesa redonda con 4 compoñente, ademais da sesión práctica no matadoiro.
Usáronse dípticos informativos e presentacións power-point para reforzar as intervencións dos participantes.
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS:
Durante o desenvolvemento das xornadas púxose de manifesto a importancia do manexo dos animais para
conseguir unha óptima conformación das canais.
Por outro lado, tamén se resaltou a importancia de comercializar os cordeiros e cabritos a través dunha marca de
garantía, como é “Pastores de Galicia”, para darlle valor engadido ao produto.
Fíxose unha análise de como podería encaixar o produto dos gandeiros de ovino e cabrún nos grandes
supermercados e que pasos serían necesarios para abastecer ese mercado.
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:
Como conclusión destas xornadas podemos dicir que os participantes quedaron satisfeitos cos temas que se
trataron e houbo unha alta participación da mesa redonda.
Considérase indispensable dispoñer deste tipo de xornadas para aumentar a formación dos gandeiros e conseguir
unha maior profesionalización do sector ovino e cabrún, un dos máis castigados en Galicia.
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE:

En Mabegondo, a 15 de novembro de 2017

Asdo. Manuel López Luaces

