
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Antón Sánchez García, Xosé M. Beiras Torrado, Juan M. Fajardo Recouso, Xabier Ron 

Fernández, Ramón Vázquez Díaz e Eva Solla Fernández, deputados  pertencentes ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA), ao abeiro do 

disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión. 

 

Leche Celta comunicoulle á cooperativa Codegui, con sede en Guitiriz (Lugo), que lle 

cancelará a recollida de leite a partir do 1 de febreiro. A decisión da industria deixa ás 50 

granxas socias de Codegui nunha situación complicada, xa que a cooperativa non dá 

atopado alternativas de comercialización. A única oferta que lles chegou é para vender 

toda a produción a prezos de leite en po, a 18 céntimos o litro, moi por baixo dos prezos 

medios de mercado (28,7 céntimos en Galicia). 

 

As 50 explotacións socias de Codegui, a maioría de Guitiriz, pero tamén de concellos 

veciños como Vilalba, Aranga ou Xermade producen 26.000 litros diarios. Ata o de agora, 

toda esa produción era recollida por Leche Celta, pero a partir do 1 de febreiro a industria, 

propiedade do grupo luso Lactogal, cancelará a recollida. 

 

Cando lle comunicara a varias cooperativas, entre elas Mopán, Tierra Llana e á propia 

Codegui, que ou ben lles cancelaba toda a recollida ou parte da mesma. Aquela situación, 

derivada dos excedentes de leite primaverais, tamén se reproducira despois en 

cooperativas que traballaban con outras industrias transformadoras, se ben finalmente a 

situación solventárase, tanto polo compromiso das industrias afectadas de manter parte 

da recollida que querían abandonar como pola aparición doutros compradores. 

 



 

 

 

Alberto Núñez Feijoo, comprometeuse co sector a que non quedaría un litro de leite sen 

recoller en Galicia, polo que o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda 

presenta a seguinte pregunta para resposta oral en Comisión: 

 

Que pensa facer a Xunta de Galicia ante a falta de recollida de leite da cooperativa 

Codegui? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2016. 
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