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«Os primeiros beneficiados so-
mos os que traballamos en Casa 
Grande de Xanceda, por traballar 
nestas condicións, nas mesmas 
nas que están as vacas e os ani-
mais que temos aquí». Así se ex-
presa Guillermo Martínez, xeren-
te da granxa Casa Grande de Xan-
ceda. Compatibiliza o seu traba-
llo de dirección co de veterinario.
—¿Cando e por que nace Casa 
Grande de Xanceda?
—Como gandaría naceu na dé-
cada dos 60, foi un proxecto de 
xubilación de Felipe Fernández 
Armesto, que era un recoñeci-
do xornalista. Como marca Casa 
Grande de Xanceda xorde, dun 
xeito máis actual, no 2004. 
—¿Cando se obtén a certificación 
ecolóxica dos seus produtos?
—Hai agora mesmo 13 anos que 
estamos certificados polo Craega, 
foi en febreiro do 2004. Primeiro 
certificamos a produción de leite 
das nosas vacas e despois  os io-
gures que faciamos con este leite.
—¿Que distingue a súa granxa 
dunha convencional?
—Nós poderiamos garantir a au-
sencia de residuos medicamento-
sos e de pesticidas. Non utiliza-

«No ecolóxico acércaste máis ao 
que sería a vida natural dunha vaca»

Guillermo Martínez, nunha visita moi recente á EFA Fonteboa. J. M. CASAL
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mos abonos de síntese e garanti-
mos a non presenza de organis-
mos xeneticamente modificados. 
Ao tratarse de animais criados en 
pasto o seu leite tamén contén 
nutrientes dun alto valor bioló-
xico. Un maior contido, ademais, 
en antioxidantes. En xeral é un 
leite de máis valor.
—¿De que se alimentan as súas 
vacas?
—Neste momento temos como 
220 vacas en ordeño e o seu ali-

mento fundamental é o pastoreo. 
Despois isto suplementámolo en 
pesebre cunha mestura de ce-
reais ecolóxicos. Os animais en 
pastoreo levan unha vida moi 
natural, son moito máis sans, 
padecen menos enfermidades. 
No ecolóxico acércaste moito 
máis ao que sería a vida natu-
ral dunha vaca.
—Na súa páxina web empregan 
o termo «Vacas Wifi».
—Ese termo fai referencia á 

monitorización do que é a acti-
vidade diaria das vacas e máis 
da súa produción. Dicímolo así 
para resumir e facelo máis atrac-
tivo, para acercalo á xente, dar 
a coñecer a actividade agraria.
—¿Pretenden ter unha función 
didáctica?
—Temos un forte compoñente de 
responsabilidade social, e consi-
derámonos ás veces en débeda 
coa poboación. Nese sentido  fa-
cemos visitas ao que nós chama-
mos Ecozoo, un punto onde os vi-
sitantes poden entrar en contac-
to con animais de granxa. Tamén 
pretendemos poñer en valor o 
xeito de producir no rural gale-
go, faise todo isto dun modo res-
pectuoso e sostible. É unha ma-
neira de dignificar e dar a coñe-
cer a nosa profesión.
—Segundos maiores produto-
res de leite ecolóxico de España. 
¿Como se chega ata aquí?
—Nós cando collemos a finca xa 
contabamos cunha boa cantidade 
de terreos en pastoreo, con vacas 
afeitas a pacer. Non foi moi difí-
cil poñernos en ecolóxico porque 
xa era algo que se viña facendo 
dende a década dos sesenta nes-
ta granxa. Despois pouco a pou-
co o que fixemos foi ir aumentan-
do terreo e ir aumentando tamén  
gando. Deste xeito no ano 2016 
chegamos a producir un millón 
e medio de litro de leite en eco-
lóxico. Intentar coller ao primei-
ro vai ser difícil porque nos du-
plica en produción. Non é o no-
so obxectivo tampouco ser os pri-
meiros nisto, pero si nos gustaría 
ser os primeiros en transforma-
ción leite ecolóxico.

Casa Grande de 
Xanceda, a maiores 
da produción e a 
comercialización, 
realiza unha labor 
de concienciación

«Os nosos produtos 
teñen un prezo 
xusto, cobren custes 
de produción»
Os produtos de Casa Grande de 
Xanceda chegan xa a todo o te-
rritorio nacional.
—¿Que teñen de especial os seus 
produtos?
—O primeiro de todo, ser eco-
lóxicos. En segundo lugar son 
produtos elaborados coa máxi-
ma calidade. Dende o primeiro 
momento soubemos que non ia-
mos competir por prezo, estaba 
claro que tiñamos que competir 
por calidade. Son produtos que 
teñen un prezo xusto, cobren os 
custes de produción  e sobre to-
do no caso da principal materia 
prima, que é o leite, é un leite 
que está pagado dun xeito digno.
—¿Pregúntanlles a miúdo por 
que son máis caros?
—Si, e eu normalmente respon-
do con outra pregunta: ¿Por que 
son tan baratos os outros produ-
tos? Nós o prezo que temos é un 
prezo xusto. O que me pregunto 
é por que os outros son tan ba-
ratos, non acabo de entender ás 
veces por que unha botella dun 
litro de auga pode ser máis ca-
ra que un litro de leite. Paréce-
me algo imposible, a auga xa está 
feita e producir leite costa moito, 
tanto en cartos como en esforzo.
—¿Como é a súa comercializa-
ción?
—Faise a través de tres niveis: 
por un lado a venda directa, a 
través da nosa tenda aquí; ou-
tro serían os distribuidores lo-
cais, para distribuír a pequenas 
tendas e tendas especializadas. 
Despois, nun volume máis gran-
de, estaría a grande distribución, 
coa que chegamos a toda Galicia 
e incluso a todo o territorio na-
cional. Segundo os produtos e a 
produción que teñamos destí-
nanse a un destes canais.

Usuarios do 
proxecto 
Mentoring 
visitan Sogama

O proxecto Mentoring, im-
pulsado pola Universidade 
de Santiago de Compostela, 
pon en contacto a estudan-
tes con directivos de empre-
sas que poidan axudarlles en 
vías de orientación e aseso-
ramento. Un destes alumnos, 
acompañado do seu mentor, 
Francisco Silva, delegado de 
Iberdrola, visitou as instala-
cións de Sogama para coñe-
cer máis a fondo a súa acti-
vidade. Silva, titor e mentor 
do alumno, participou acti-
vamente na visita, na que es-
tiveron guiados en todo mo-
mento por un técnico ao ser-
vizo de Sogama. Percorreron 
todas as plantas do complexo. 
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fase do concurso Ecopreguntoiro 

conseguírono os rapaces do Cole-

xio O Salvador, de A Pastoriza, en 

Lugo. Eles son: Pablo Arias, Antía 

Fernández, Lucía García, Álex Igle-

sia e Esmeralda Anello. En fronte, 

o colexio  Sagrado Corazón de Pla-

ceres, de Lourizán, en Pontevedra. 

Pola banda pontevedresa partici-

paron Samuel Carballo, Elena Gar-

nelo, Roberto Rego, Laura Santiago 

e Antón Rodríguez. Todos demos-

traron ter amplos coñecementos 

sobre o coidado do medio ambien-

te e a regra das tres erres. O Eco-
preguntoiro continúa e para a se-

mana que vén os protagonistas 

serán os colexios CEIP Albeiros, 

de Lugo, e o CEIP Amaro Refojo, 

de Verín (Ourense). FOTO PENOUCOS

O CEIP O Salvador 
gaña e pasa á 
seguinte fase

«ECOPREGUNTOIRO»


