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A importancia de traballar unidos
Alfredo Rodríguez, Presidente do CMA
Como ben sabedes por experiencia propia, 2011 foi un ano complicado para todos pero lonxe de
ficar no desánimo e rendernos debemos felicitarnos polas hostilidades que imos afrontando. Nos
últimos anos, éste é o entorno no que tivemos que aprender a desenvolver a nosa actividade a base
de imaxinación, loita e na maioría dos casos, de recursos propios. Sendo realistas, non parece que
cambie nun curto prazo de tempo. Por iso as nosas alertas deben seguir activadas.
Os datos arroxados polo sector en Galicia, reflicten unha facturación conxunta da industria da madeira
e o moble de 1.702 millóns de euros, o que supón un descenso do 1,2% respecto ao ano anterior.
Dende que se iniciou a crise, a industria da madeira de Galicia perdeu 717 millóns de euros en
facturación e 6.600 empregos directos.
Estamos a vivir nunha situación de cambios xerais que nos obriga a adaptar os nosos negocios ás
novas demandas do mercado. As nosas empresas demostran que somos capaces de asumir este
cambio porque contamos cos recursos materiais e humáns necesarios.
Se ben a situación do sector en Galicia foi complicada, as empresas do CMA están a resistir os
embistes da crise. Así o reflicten os resultados das empresas socias do CMA.
A facturación conxunta das empresas asociadas ascendeu aos 924 millóns de euros, o que representa o 54% da totalidade do sector. O descenso da facturación respecto ao 2010 foi menor que
no resto do sector, cunha caída do 0,9% fronte a 1,2% do sector. Dato que simboliza o bó traballo
que se está a realizar por parte das empresas neste contexto adverso.
As empresas que forman parte do CMA caracterízanse, dende os seus inicios, pola súa inquietude e aposta
pola innovación, deseño e optimización dos recursos, así como por ser referentes do sector en Galicia. A
pesar das dificultades económicas, as nosas empresas continúan apostando pola inversión en I+D+i, internacionalización e formación. Estes datos demostran o valor das empresas do CMA e o seu compromiso.
Como presidente desta entidade, quero agradecervos a vosa implicación, o voso esforzo e o voso valor.
Éste é o camiño a seguir, éste é o valor que marca a diferenza das empresas que forman parte do CMA.
Debemos aproveitar as políticas iniciadas pola Administración de apoio e desenvolvemento dos clústers como palancas de cambio e motores de dinamización. A iniciativa ATC4Excellence do Igape promove as mellores prácticas nos clústers das rexións europeas. Debemos aproveitar estas sinerxias.
Como sabedes, o CMA presentou a principios de ano o Plan Estratéxio AVANT 2012-2015 co
obxectivo de realizar accións competitivas que axuden a plantar cara á crise. Para poder desenvolvelo, necesitamos a colaboración de todos os asociados. Temos que xerar a nosa propia rede social
co obxectivo de captar novos mercados e xerar maior negocio.
Anímovos a traballar nesta dirección, compartindo calquera inquietude ou idea. Ésta é a forza que marca
a nosa diferenza, o valor engadido das empresas que formamos parte do CMA: a inquietude de crer que
todo é mellorable, de que non todo está inventado, de buscar novas oportunidades, de reinterpretar o noso
negocio e crear redes sociais entre empresas para acadar obxectivos. Continuemos nesta liña de unión que
permitirá o avance de todas as nosas empresas.
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Reportaxe socio de Honor

Innovar en sostibilidade,
a aposta estratéxica do Grupo Inditex
A multinacional é o cuarto socio de honor do CMA polo
seu compromiso con Galicia, cos seus materiais, coas
empresas galegas e como claro exemplo de éxito a través de ideas innovadoras
O Cluster da Madeira de Galicia (CMA) nomeu socio de honor 2012
ao Grupo Inditex, distinción que recoñece o labor de promoción da
madeira por parte de persoas, institucións ou grupos empresariais. O
Grupo Inditex convértese no cuarto socio de honor desta entidade sumándose a Xosé Otero Pombo, Xosé Lois Martínez e o Consorcio de
Santiago de Compostela.
O Grupo Inditex reúne a máis dun centenar de sociedades vinculadas coas diferentes actividades que conforman o negocio do deseño,
a fabricación e a distribución textil. A singularidade do seu modelo de
xestión, baseado na innovación e a flexibilidade, e os logros acadados,
convirten a Inditex nun dos maiores grupos de distribución de moda
do mundo.
Inditex alcanzou no ano 2011 un beneficio neto de 1.932 millóns de euros,
o que supón un incremento do 12% en relación ao ano anterior. Ademais,
sumou 483 aperturas netas e incrementou a súa rede comercial en 9,7%.

Establecemento de Zara en Melbourne
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Alfredo Rodríguez fai entrega da distinción ao responsable de mobiliario e obras internacionais de Inditex

Compromiso co medioambiente e forte aposta pola sostibilidade
Un dos motivos que levou ao CMA a nomear ao Grupo Inditex socio de
honor é o seu contrastado compromiso polo desenvolvemento sostible do
modelo de negocio.
O Grupo Inditex desenvolveu un Plan Estratéxico Medioambiental, “Inditex sostible 2011-2015”, co obxectivo de extender a sostibilidade á cadea
de valor. Con este Plan, a multinacional pretende reducir as emisións de
CO2 un 10% en 2015 e un 20% en 2020. Ademais, o Plan incide na cadea de
valor co fin de diminuír a pegada ecolóxica global do Grupo, mediante o
desenvolvemento de seis eixes de acción: para tendas novas (construción
de tendas sostibles), para tendas xa existentes (optimización da xestión
medioambiental), en loxística (formación de traballadores para reducir o
consumo de combustibles fósiles e incorporación de vehículos de última
tecnoloxía), cos empregados (formación e sensibilización), no produto
(avaliación de alternativas eco) e coa auga (consumo máis eficiente).

Presenza internacional

Establecemento comercial de Zara na 5ª Avenida neoiorquina

Inditex, cos seus oito formatos comerciais -Zara, Pull & Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe – conta con
máis de 5.500 establecementos en 82 mercados dos cinco continentes.
A primeira tenda Zara abriu en 1975 en A Coruña (España), lugar no que
se inciou a súa actividade o Grupo e no que se ubican os servizos centrais
da compañía. O pasado mes de marzo, Zara presentou a súa nova imaxe
de tenda nun establecemento situado na emblemática Quinta Avenida de
Nueva York. De novo, a marca española opta polo emprego de mobiliario
en madeira coa marca de empresas da industria galega.
Por todos os valores que representa o Grupo Inditex: ecoeficiencia, compromiso co medioambiente, innovación, deseño, vanguarda, competitividade, internacionalización, etc., é o mellor embaixador que pode ter o
Cluster da Madeira de Galicia.

Sede do Grupo Inditex en Arteixo
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Reportaxe Patorreb

Os arquitectos piden
medidas que incentiven a rehabilitación
Foi unha das principais conclusións do cuarto Congreso Internacional de Patoloxía e Rehabilitación de Edicicios (Patorreb
2012) que se celebrou en Santiago de Compostela
O cuarto Congreso Internacional de Patoloxía e Rehabilitación de
Edificios (Patorreb 2012) contou coa asistencia de 500 arquitectos e
técnicos de España e Portugal. O acto estivo organizado polo Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).
Trala súa celebración, elaboráronse unha serie de conclusións que
resumen os obxectivos e perspectivas do futuro da rehabilitación.
Os expertos recomendan a confección progresiva de bancos de datos
que recompilen e estruturen o contido das inspeccións técnicas e das
intervencións derivadas para conseguir protocolos de traballo que
tendan a homoxeneizar os procedementos de inspección, criterios
para a diagnose do estado dos edificios e as pautas de intervención
para a súa reparación e mellora. Outro dos aspectos que trataron
foi o de recoñecer a importancia da rehabilitación en operacións de
lonxe alcance que deriven en medidas de accesibilidade, habitabilidade, eficiencia enerxética e calidade arquitectónica.

Intervención de Alberto Nuñez Feijóo.

Ademais, destacouse a necesidade de articular medidas legais, financieiras e fiscais para atraer investimentos e incentivar o proceso
rehabilitador.

A rehabilitación como táboa de salvación

Durante a celebración do Congreso, o decano do COAG, Jorge Duarte,
manifestou que a rehabilitación pode ser a táboa de salvación para o
sector da construción. Nesta liña, indicou que “é un importante ámbito de traballo no presente e no futuro inmediato”. Duarte lembrou
o peso da rehabilitación dende a perspectiva ambiental e o compromiso universal coa redución de emisións de CO2.
O decano do COAG subliñou a necesidade de concienciar á sociedade para recuperar a cultura do mantemento e a reparación a fin de
conservar a habitabilidade. Neste sentido, refiriuse á rehabilitación
como un compoñente urbanístico e de ordenación territorial “que
evita ocupacións innecesarias do territorio, favorecendo a aparición
dun urbanismo sostible”.
A próxima cita será no ano 2012 en O Porto.
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Economía e Industria apoia as iniciativas do CMA
para impulsar a competitividade e captar novos mercados
O director xeral do Igape, Javier Aguilera, manifestou publicamente que a promoción e colaboración cos clústers é unha das pedras
angulares da política de promoción empresarial da Consellería de
Economía e Industria, así como a especial disposición a traballar con
clústers e, en concreto, co Cluster da Madeira de Galicia.
Javier Aguilera presentou, personalmente, aos directivos do CMA
os programas de axudas que o Instituto convocou no ámbito da
internacionalización e nos programas de axudas e servizos para a
mellora da competitividade.

Total apoio aos clústers galegos

A Consellería de Economía e Industria indicou, no marco do Proxecto Europeo ATClusters, o seu apoio no desenvolvemento dos clústers capaces
de facer máis competitivos os sectores estratéxicos da economía galega.
Pola súa parte, o director xeral do Igape, manifestou que os clústers
son “actores económicos imprescindibles no despegue económico”.
A Xunta de Galicia definiu estas organizacións “como grandes palancas da transformación económica cara unha futura recuperación
e crecemento” e a importancia que para a Administración teñen os
clústers como impulsores da competitividade.
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Miradas sobre a industria da madeira

Julio Touza:
“A crise da construción obrigará
a realizar unha arquitectura con fundamento
recuperando o seu sentido social”
de internacionalización antes do inicio da crise… Seguimos a desenvolver
un importante labor na área da vivenda social que é un dos poucos segmentos que aínda mantén unha certa actividade.
Para os arquitectos é momento para a reflexión e o análise, para poñer
en orde os conceptos e para profundizar nos modelos de futuro. A arquitectura de ‘imaxes e espectáculo’ desaparecerá, non só polo banal, senón
porque resulta insostible o seu coste... Esta situación servirá para poñer “mesura nos nosos proxectos e orde nos nosos barrios”, orientándoos
cara a experiencias sostibles, funcionais, contidas (pero atrevidas) e de
inversión moderada. En definitiva, sen perder nin un ápice a calidade do
deseño e a categoría do modelo, camiñarase de novo cara “arquitecturas
con fundamento”, como sempre debeu ser.

“enormemente
o sector da madeira tecnificouse
nas últimas décadas

e ofrece multitude de posibilidades,
deseños e de sistemas que
encaixan perfectamente cos
desexos dos profesionais

”

Arquitecto, socio fundador e Director do Estudio Touza Arquitectos, que conta cun equipo de máis de 50 profesionais, cuxa
categoría e experiencia permite o desenvolvemento de proxectos
sen límite de magnitude nin escala. Desenvolveu nos últimos 35
anos máis de 2.000 proxectos, extendendo a súa obra a países tan
distintos como Marruecos, México, Vietnam, Rep. Dominicana,
España ou Ángola…
1.- Como están afrontando en Touza Arquitectos a actual situación de crise no sector da construción?

Sen caer no desánimo, a situación presenta un panorama que non podemos separar da grave coxuntura económica que vivimos e que afecta
duramente aos estudios de arquitectura. No noso caso, o impacto da crise
foi menor ao estar moi pouco expostos á obra pública, ao apostar por
unha carteira de servizos máis ampla (interiorismo, deseño, urbanismo...
ademais dos propios proxectos de arquitectura) e por comezar o proceso
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2.- En que proxectos están a traballar na actualidade?

Acabamos de gañar en concurso a ampliación da sede do grupo Internacional de 3M “en España”, un edificio singular que tanto a nivel do proxecto como durante a súa execución, sometarase á máxima
calificación de sostibilidade americana (LEED Platinum), o máis alto
estándar de sostibilidade a nivel mundial. Traballamos no proxecto
para unha Residencia do colectivo LGTB, que será pioneira en Europa
como modelo social-residencial. Estamos a desenvolver prototipos de
vivenda colectiva con criterios máximos de sostibilidade e eficiencia
enerxética...; e os nosos clientes solicítanos para avanzar en modelos
ecosostibles de vivenda social dos que na actualidade realizamos novidosos proxectos para máis de 1.000 vivendas nas novas urbanizacións
da Capital… Estamos a desenvolver un novo Estadio de Fútbol, para
un equipo madrileño de división de honor; traballamos na rehabilitación de dous edificios de carácter palaciego en Madrid, un barrio para
diplomáticos con 12 embaixadas en Hanoi, varios resort turísticos en
Vietnam, México e Marruecos, e estamos a rematar un proxecto para
un novo barrio residencial, con máis de 3.000 vivendas, en Luanda…
Estos traballos compleméntanse con importantes apostas: acabamos de
ser seleccionados entre tres equipos para o proxecto de desenvolvemento urbanístico dun importante municipio do sur Madrileño; un Centro Internacional de Feiras e Congresos en Marruecos; o Proxecto da primeira
Cidade Integral Socio- Sanitaria de España… En fin, traballos que se combinan con outros de menor escala pero non por elo de menor interese,
con propostas urbanísticas especialmente para novas áreas TecnolóxicoIndustriais, e Parques Empresariais de última xeración.

3.- Por onde cre que pasa o futuro da arquitectura?

O futuro pasa por comprender que os modelos deben basearse na racionalidade, na polivalencia, na sostibilidade e nun coste contido. Cómpre un xiro
radical para facer unha arquitectura máis equilibrada e propugnar proxectos
que estandaricen os procesos construtivos reducindo os tempos e os costes.
O positivo da crise, como recentemente sinalaba o Pritzker Renzzo Piano,

“A arquitectura

11
non é espectáculo…
debe ser espectacular”

”

é que vai a moralizar a arquitectura, desterrando o capricho, o fatuo e
o banal e impoñendo de novo rigor, racionalidade e eficiencia. Creo que
se vai a desterrar a arquitectura do capricho, a arquitectura do fatuo,
a arquitectura da banalidade e se busca de novo o rigor, a racionalidade e a eficiencia. Fronte á arquitectura de imaxe, a arquitectura con
imaxinación…; fronte á tremoia, a sobriedade…; fronte ao capricho sen
fundamento, creatividade e orde…
A arquitectura debe recuperar o seu sentido social e o arquitecto debe
retomar o contacto cos seus destinatarios finais. Cada vez máis, o cidadán
valora na arquitectura a súa resposta social, o compromiso, o respecto ao
medioambiente, á coherencia. Unha arquitectura que se exprese libremente no seu contido, con elegancia, con sobriedade, con criterios sostibles…; para unha sociedade que sen dúbida busca e apreza a arquitectura
do rigor fronte á arquitectura do horror e da moda…
Opino que a arquitectura non é espectáculo (debe ser espectacular) e que
o espectáculo está no circo…

4.- Nunha situación como a actual, cre que a rehabilitación é
o maior revulsivo?

Sen dúbida a rehabilitación debe ser un dos campos que máis oportunidades
ofreza, dado o gran patrimonio arquitectónico español, pero tamén a enorme cantidade de edificios construídos hai máis de 50 anos con moi baixa calidade que non resisten a comparación cos estándares de calidade actuais.
Especialmente, a rehabilitación asociada á eficiencia enerxética, é dicir,
dotar a vellos edificios de novas instalacións e solucións enerxéticas que
optimicen os recursos. Neste sentido, o papel das administracións é fundamental, tanto no seu papel inversor como articulando a normativa técnica e
legal (subvencións, beneficios fiscais, etc.) que potencien este sector.

5.- En Touza Arquitectos realizaron importantes rehabilitacións en palacios ou edificios históricos. Como expertos nesta
materia, en Galicia se está a traballar ben nesta liña ou se debería potenciar máis?

6.- En canto á madeira, como considera arquitectonicamente
este material?

É sen dúbida un material atemporal, quizais xunto á pedra o primeiro
que empregou o ser humano e que continúa empregando abundantemente pola súa versatilidade, durabilidade e o seu compoñente natural. Dende as primeira estruturas, pasando pola construción no auga,
tan típica de culturas asiáticas ou o seu emprego como acabado noble
en distintos estilos e épocas, dá mostra das innumerables propiedades
construtivas que a fixeron imprescindible na historia da arquitectura, en
calquer país e en calquera época.

7.- Existe un bó entendemento entre o colectivo de arquitectos e o sector da madeira?

Si, o sector da madeira tecnificouse enormemente nas últimas décadas
e ofrece multitude de posibilidades, deseños e de sistemas que encaixan
perfectamente cos desexos dos profesionais, tanto a nivel estrutural
como de interiorismo e acabados. É un sector en constante evolución, de
posibilidades ilimitadas onde a imaxinación e a experiencia do arquitecto
sacarán o mellor deste material. Neste sentido, eloxiamos e valoramos o
labor do Cluster da Madeira de Galicia, que aproxima ás empresas punteiras do sector e aos arquitectos.

8.- En que liña cre que se debería traballar conxuntamente?

A madeira debe seguir evolucionando para ofrecer un amplo abanico de
solucións construtivas e o futuro debe vir marcado pola capacidade de
integrar a madeira nos sistemas de prefabricación, na estandarización
de procesos e na optimización dos recursos, sen esquecer que tanto nos
medios de obtención (comezando pola selección, a tala no bosque, o seu
corte, o seu serrado…), como na súa elaboración posterior, sexan compatibles os procesos cos criterios de sostibilidade, defensa ecolóxica e
respecto medioambiental.
Sen dúbida, o futuro para os “madeireiros” ábrese agora esperanzador e
novo, aparecendo unha vangarda de arquitectos, interioristas e deseñadores que abrirán novas expectativas a un mercado que non ten límite e
que nace da natureza.

En Galicia estase a facer un traballo importante neste sentido nos últimos
anos tanto o sector privado como o público (Concellos, Diputacións e,
especialmente, a Xunta). Algunhas rehabilitacións en antigos conventos,
en casas palaciegas ou en vellas atarazanas de porto fixéronse cunha gran
calidade e prudencia, o que contrasta con algunhas obras de novo cuño
nas que perdimos “o oremus”… O patrimonio histórico de Galicia é de
enorme valor e debe coidarse e potenciarse. Creo que se fixo un labor
moi interesante no campo do turismo rural, sobre todo asociado á cultura
gastronómica e a do viño.
Neste sentido, é paradóxico pensar que programas de rehabilitación se
poderían facer co diñeiro destinado á Cidade da Cultura…! un proxecto
desmesurado e de incerto futuro…
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Asemblea do CMA

A internacionalización e a cooperación,
eixes centrais do Plan Estratéxico AVANT 2012-2015
A presentación estivo respaldada polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quen felicitou ás empresas do CMA por
“presentar propostas estratéxicas para a economía galega”
A presentación do Plan Estratéxico AVANT 2012-2015 do Cluster da Madeira
de Galicia (CMA) contou co respaldo do presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, quen apoiou esta iniciativa coa súa presenza na presentación que a entidade realizou para os seus asociados. O novo Plan Estratéxico, de especial importancia ante a situación actual que está a atravesar o sector, marca as accións a realizar durante os próximos catro anos.

O presidente do CMA recibe ás autoridades

As principais liñas de actuación que recolle o Plan céntranse na internacionalización e no impulso de proxectos de colaboración entre
as empresas asociadas ao CMA. Desde modo, realizarase un especial
esforzo en poner en marcha iniciativas concretas para axudar ás empresas a saír ao exterior así como en buscar novas fórmulas de comercialización para tratar de chegar ao mercado dende a fabricación.
O Plan Estratéxico deseñouse tendo en conta o escenario ao que se
enfrontan as empresas da industria da madeira galega, polo que a
función comercial terá un papel fundamental.
O presidente do CMA, Alfredo Rodríguez, subliña a importancia que
nestes momentos ten “a búsqueda de sinerxias entre as empresas
asociadas ao CMA para competir no actual mercado”. Ademais, Rodríguez destaca o labor realizado durante estes anos polos empresarios
do Cluster da Madeira de Galicia e solicita continuar “coa mesma
inquietude por facer cousas novas, por medrar, coñecer novas tendencias, por ser arriscados e estar abertos a novas propostas”.
Ademais da posta en marcha do Plan Estratéxico, o CMA continúa traballando en proxectos de formación e de mellora das operacións, aí
como en reforzar colaboracións con outros organismos co obxectivo
de conseguir a mellora continua das empresas.

Competencia en igualdade de condicións
Asistentes á Asemblea

Durante a presentación do Plan Estratéxico, o CMA solicitu ao presidente
da Xunta de Galicia competir no mercado en “igualdade de condicións”
que outros países. Por outra parte, solicitouse á Administración que se
una aos empresarios para deseñar unha política forestal que aposte por
un monte produtivo, ordenado, competitivo, sostible e con certificación.
Alberto Núñez Feijóo transmitiu aos empresarios do CMA que a Administración coñece e valora a importancia política, económica e social que
para o gobernó Galego ten o sector da madeira, mostrando o seu apoio ao
novo Plan Estratéxico.

Revista Albura

Resultados do sector

13

A industria da madeira e o moble pecha 2011 cunha facturación
de 1.702 millóns de euros, un 1,2% menos que en 2010
As empresas do CMA sufriron un descenso do 0,9% respecto
ao ano pasado o que significa que están a soportar mellor a
crise que o conxunto do sector
A industria da madeira e o moble de Galicia pechou 2011 cunha facturación de 1.702 millóns de euros, o que representa un descenso do
1,2% respecto a 2010. Durante o pasado ano, o sector tivo que facer
fronte ao cese de actividade no número de empesas de carpintaría
(-6%) e de mobiliario (-11%) e á destrución de 1.500 empregos directos. Así, o sector en Galicia conta con 3.000 empresas que suman
20.000 empregos directos e 50.000 indirectos.

As cortas de madeira incrementáronse a niveis de 2008
En 2011, as cortas de madeira no monte incrementáronse ata o 7,7
millóns de m3, situándose a niveis similiares aos do ano 2008.
As cortas de eucalipto aumentaron un 16%, as de coníferas un 10% e as
de frondosas un 4%. Ademais, por primeira vez, o 50% das cortas totais
que se realizaron en Galicia foron de eucalipto. En canto ás actividades
ao longo da cadea da madeira, os rematantes incrementaron a súa facturación un 15%, situándose en 418,6 millóns de euros. A cifra de negocio
dos serradoiros medrou un 3%, ata chegar aos 257 millóns de euros.

Carpintaría e mobiliario, os que máis sufren a crise
Os subsectores da carpintaría e o mobiliario son os que máis sufriron a contracción da demanda. En 2011, a facturación conxunta
diminuíu un 12,3%, situándose en 431 millóns de euros. O 54% desta cantidade correspóndese coa actividades da carpintaría e o 46%
restante a mobles.
En 2011, no subsector da carpintería o número de empresas redúxose nun 6%, mentres que no caso do mobiliario, a redución
acadou o 11%. En conxunto, durante os últimos doce meses perdéronse 1.500 empregos.

As empresas asociadas ao CMA resisten mellor a crise que o
conxunto do sector de Galicia
As empresas que forman parte do CMA rexistraron o pasado ano
unha facturación conxunta de preto de 1.000 millóns de euros,
o que representa o 54% da totalidae do sector. Este dato indica
que as empresas do CMA están a soportar mellor a crise que o
conxunto do sector de Galicia, posto que mentres que o sector
sufriu un descenso do 1,2%, as empresas do CMA sufriron un 0,9%
con respecto ao ano pasado.

Evolución da facturación de carpintaría e moble
742
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En millóns de euros.
Fonte: Confemadera - Galicia
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Casos de éxito: Grupo Galopín – Gefico

Solucións de Auga e Xogo
para mercados emerxentes
O grupo está composto por dúas empresas xóvenes e dinámicas cuxas
áreas de negocio tocan dous sectores de gran sensibilidade social:
Galopín para os espazos público –deseño e fabricación de parques infantís- e Gefico no mundo da auga – desalinización e potabilización-.
Actualmente, o noso grupo exporta directamente a máis dunha treintena de países (só Gefico exporta arredor ao 75% da súa produción).
Aínda sendo dúas empresas pequenas de dous sectores moi distintos,
compartimos unha mesma estratexia na nosa proxección internacional
que consiste, basicamente, en combinar unha investigación proactiva
de oportunidades en novos mercados cunha coidada selección de distribuidores especializados. Consideramos que internacionalizar non só é
exportar, tamén se require dunha dose importante de estratexia e investigación como labor que sustenta as posteriores ventas de forma sostida.
Analizar e filtrar as demandas globais de mercado, indiferentemente
das áreas xeográficas onde ocorra é a pauta principal para guiar a
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innovación e o desenvolvemento de novos produtos. Por outra banda,
unha selecta red comercial e de distribuidores é a mellor forma de
proveerse de información detallada, pois ademais de transmitir coñecemento e demandas, permite dar unha saída rápida e eficaz aos
novos desenvolvementos.
Obviamente esto non sería posible sen a compañía dos investimentos
necesrios. O último ano aproveitamos a nosa liquidez para incorporar
no grupo a compañeiros de moito talento. Ademais, as novas instalacións que esperamos ocupar a finais de ano, aumentarán o noso
potencial e propiciará as principais sinerxias precisamente entre os
departamentos de enxeñeiría e comercial.
En termos xeográficos, o noso obxectivo é cubrir parte da demanda en
mercados emerxentes onde o crecente peso económico e demográfico
require de solucións de calidade e probada solvencia tecnolóxica, tanto para a habilitación de espazos públicos como a provisión de auga.
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Rapaces desfrutando do tempo de lecer

No caso dos parques infantís, por exemplo, comprobamos que os
países emerxentes aprezan cada vez máis ese valor e se antes había
parques baratos, progresivamente se aposta polo parque de deseño,
de calidade e con certificacións occidentais. Esta sensibilidade no tratamento do espazo público se está a levar a cabo en cidades como
Doha, Riyadh, Singapur, Lima, Bogotá ou Guangzhou, entre outras. Así,
nalgunha delas onde as principais arquitecturas e consultoras multinacionais executan proxectos de referencia e nos que actualmente estamos a traballar activamente a través, principalmente, de licitacións
públicas onde os requisitos son moito máis esixentes.
Este carácter aberto e dinámico axuda a que os nosos produtos sexan
aprezados e competitivos, ademais de ser respectados pola nosa
competencia internacional que, incluso para determinados proxectos, xa nos propuxeron alianzas estratéxicas.
Gefico, pola súa parte, consolidouse dende hai décadas como unha
referencia no sector da desalinización e potabilización de auga para
o sector naval. Sen embargo esa interdependenza co mercado internacional permitiu, en última instancia, desenvolver equipos de purificación de auga específicos para o sector offshore, as cales xa están
sendo empregadas por algunhas das principais compañías enerxéticas asiáticas, como é o caso das últimas plataformas construídas nas
costas de Malasia pola petroleira india ONGC.
Jorge Morillo Cabado
Director de Desarrollo Internacional – Grupo Galopín Gefico

Planta de desalinización
por ósmose inversa de
Gefico en Porto Lobito – Angola
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Novas do CMA

O CMA estrea nova imaxe máis
renovada e acorde cos novos tempos
Os asociados disporán de información de interese para
os seus negocios e contarán con novas ferramentas de
comunicación
O Cluster da Madeira de Galicia, consciente de que vivimos na
era da comunicación, renova a súa páxina web coa finalidade de
poder ofrecer un mellor servizo aos seus asociados. Este novo
espazo, www.clustermadeira.com, máis visual, comunicativo e
actual, recollerá as últimas novidades que se produzan no eido
da entidade así como informacións de interese para os asociados.
Ademais, mantén, nunha sección diferenciada, o arquivo histórico
de actividades e documentos que se realizaron durante a constitución do CMA.
A principal novidade deste espazo web é a súa conexión coas redes
sociais. Así, o CMA estará presente en linkedin, facebook e twitter
para interactuar con outros sectores, empresarios e internautas.

As empresas de Lignum Facile
organizan Meeting Point Lignum,
Encontros Online de Innovación en Madeira
Durante dous días, prestixiosos arquitectos nacionais compartiron cos internautas as súas experiencias sobre o uso da
madera na edificación
A rede de coñecemento Lignum Facile puxo en marcha os días 20 e 21 de
xuño o Encontro Online de Innovación en Madeira, Meeting Point Lignum.
A través de relatorios online, cinco profesionais do mundo da arquitectura
expuxeron en tempo real as súas experiencias en edificación en madeira.
Así, o Encontro contou coa participación de Abalo Alonso Arquitectos
quen ofreceron un relatorio sobre obras súas realizadas en madeira.
O prestixioso arquitecto Julio Touza fixo un percorrido polas características e beneficios do deseño interior realizado en madeira.
Durante a segunda xornada, o director da Cátedra da Madeira da
Universidade de Navarra, José Manuel Cabrero, indicou a necesidade
de formar aos técnicos no uso deste material e, pechou estes Encontros Iván López, un dos coautores de Villa Ana, vivenda recoñecida
co BreeamES de vivenda sostible de España.
O obxectivo deste Encontro foi crear un foro de coñecemento no
que profesionais da arquitectura, do sector da madeira e internautas intecambiaran información sobre o uso da madeira na construción e rehabilitación.
Como sabedes, Lignum Facile é unha rede profesional de coñecemento integrada por seis empresas do CMA que trata de dar solucións técnicas sobre o uso da madeira na edificación.
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O CMA renova por catro anos no
rexistro especial de Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI) do Ministerio
de Industria, Turismo e Comercio

O CMA analiza os retos de futuro
dos seus asociados na Asemblea Anual

A renovación neste rexistro supón unha gran noticia para as empresas
asociadas ao CMA posto que a calificación de AEI facilitou á entidade
desenvolver novos proxectos de innovación dentro do sector ao ter
acceso ao finaciamento do Plan Nacional de I+D+i e aos Fondos Tecnolóxicos reservados para as AEI. Ademais, supuxo unha ventaxa competitiva para as empresas asociadas ao CMA, quen puideron obter unha
valoración adicional nas convocatorias públicas.

O CMA, exemplo de promoción
da madeira no Congreso Internacional
Rok-For celebrado en Bilbao
O Cluster da Madeira de
Galicia participou na conferencia internacional “Arquitectura e Construción
Innovadoras e Sostibles
de Madeira” no marco do
terceiro Congreso Internacional de Rok-For 20122013 celebrado en Bilabo.
O CMA foi convidado como
exemplo de iniciativas de
éxito levadas a cabo para
promocionar a madeira.
Entre elas destacan Madera Vida, O Monte é a nosa
vida, a súa participación
nos V Encontros Internacionais de Arquitectura
ou o desenvolvemento do
proxecto Lignum Facile.

Momento da intervención do xerente do CMA

O CMA presentou aos seus asociados, no marco da súa Asemblea Anual,
os resultados do ano 2011 e as novas liñas de actuación para o 2012. Os
principais retos das empresas diríxense cara a internacionalización e a
cooperación para superar a actual crise que azota ao sector. As accións
estarán sustentadas sobre o Plan Estratéxico AVANT 2012-2015.
Durante o acto, subliñouse a importancia que ten para as empresas do
CMA a política iniciada pola Administración de apoio aos clusters pero
lembrouse que aínda existen temas que afectan de maneira importante aos empresarios como a ausencia dunha política forestal que aposte
por un monte produtivo, ordenado, competitivo e sostible con certificación ou a implantación de medidas que incentiven o uso da madeira
en todos os ámbitos da vida, entro outros aspectos.

Os principais asuntos que se
abordaron neste congreso
internacional foron as políticas e instrumentos de promoción da madeira, investigación, innovación e financiamento da mesma a nivel internacional, así
como a construción sostible e eficiente dos recursos.
O CMA foi o único representante galego neste foro.

Asistentes á Asemblea
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O recuncho do asociado

A relación co cliente,
seña de identidade de Luis Sierra Carral
Luis Sierra Carral, S.L. é unha empresa radicada en Narón que dispón
de dous puntos de venta propios, un en Narón e outro en Lugo. Desenvolve a súa actividade dende hai máis de dúas décadas.
A nosa liña máis importante é a fabricación e instalación de mobiliario
de cociña, liña de negocio que continúa sendo a principal, aínda que
nos últimos tempos o abanico de produtos fabricados na empresa ampliouse a elementos como baños, moble de fogar, mobiliario para pequeno comercio, mesados e revestimentos en Staron, portas para módulos de cociña, accesorios e complementos en madeira para caixón e
armarios empotrados. Todos eles incorporáronse a raíz das demandas
dos nosos clientes, os cales nos fixeron ver a oportunidade de complementar a nosa actividade principal, aproveitando os recursos existentes neste momento, sen necesidade de realizar inversións adicionais.
A inclusión das novas liñas de negocio realizouse paulatinamente e
mantendo en todo momento a filosofía da actividade principal, de
forma que as señas de identidade da marca permanezan, a calidade
nos materiais e acabados do produto ofertado, a atención directa e
personalizada ao cliente e a flexibilidade nas solucións aportadas.
Todo esto, unido a dispór dun equipo humano de profesionais versátiles e áxiles fronte aos cambios, garantizáronnos a aprobación das
novas actividades por parte dos nosos clientes.
A cercanía no trato co cliente final deunos a oportunidade de poder
recabar información acerca das súa opinión unha vez entregado o
produto e ésta é a que nos está motivando a continuar potenciando
os novos produtos.
www.luissierra.es
r.lopez@sierrasl.com
Tfn 981.38.82.00
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CAMUYDE, S.L. e a súa
experiencia no proxecto Benchwood
Xa fai preto dun ano que en CAMUYDE, S.L. decidimos dar un paso
adiante, un paso cara ao coñecemento das boas prácticas que levan
ás empresas á mellora indiscutible da súa competitividade. A aventura comezou cando dende o Cluster da Madeira de Galicia propuxéronme que CAMUYDE, S.L. participase no Proxecto Benchwood
IV. Este proxecto acadara un gran éxito nas tres edicións anteriores
e está enfocado a mellorar a competitividade das empresas instaurándoas na cultura da mellora continua. Foi dende o principio unha
proposta interesante, pero tamén suscitaba en min certas dúbidas.
CAMUYDE, S.L. é unha empresa localizada en Narón (A Coruña) adicada dende hai máis de 35 anos á carpintaría no sector naval e industrial. A superación e mellora sempre formou parte do noso día a día.
Entón, por que non unirnos ao Proxecto Benchwood?.
Para saír de dúbidas, estivemos durante seis meses desenvolvendo o
Proxecto, a través dunha metodoloxía do GIO (Grupo de Enxeñaría de
Organización) da Universidade de Vigo. Creáronse grupos de traballo
que involucraban ao persoal da empresa no proxecto, encargados de
detectar os puntos de mellora e levar a cabo os Plans de Acción de
Mellora Continua. Ademais, se creou un Cadro de Mando con indicadores que nos permitiron monitorizar o proceso de mellora. Tamén
se realizaron reunións da Rede de Intercambio do Benchwood. Nestas
reunións participaron empresas das edicións anteriores, co fin de compartir experiencias e enriquecer os resultados do proxecto.
Unha vez rematado o proxecto, a pregunta que agora me plantexo
é: por que non comezamos antes? A participación no proxecto supuxo
para toda a organización unha análise obxectiva do traballo e os problemas diarios, absorbidos pola rutina, e a implantación dunha nova
cultura baseada na mellora continua. O cumprimento dos prazos de
entrega acordados co cliente, a orde e a limpeza no posto de traballo, o establecemento dun bo fluxo de información multidireccional,
a atención adecuada de pedidos urxentes, o establecemento dunha metodoloxia de tratamento de incidencias de produción... foron
algunhas das melloras logradas e que axudaron a mellorar a nosa
competitividade.
Dende aquí podémoslle decir que a participación no Proxecto Benchwood axudounos a aprender e a desaprender, a cambiar e, sen
ningunha dúbida, a mellorar en tempos de crise.
Juan A. Rodríguez Díaz
Director – Xerente de CAMUYDE, S.L.

Juan A. Rodríguez Díaz, director xerente de Camuyde, S.L.
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG100 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EMPRESARIAL SUPERIOR A 500.000 €.
TIPOS DE AXUDA: Favorecer a implantación de proxectos de investimento empresarial superior a 500.000 € para a creación de novos establecementos, ampliación dun establecemento existente, a diversificación da produción dun establecemento en novos produtos adicionais
ou un cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento existente.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís existentes que cumpran uns determinados requisitos.
CONTÍA DAS AXUDAS: Co límite máximo do 30% de intensidade de axuda sobre os gastos
subvencionables, a porcentaxe da axuda resultará da aplicación da seguinte fórmula: 5+(30
x (puntos obtidos/200)) na aplicación do baremo establecido nas bases. Para proxectos específicos de protección e mellora ambiental poderase conceder unha axuda mínima dun 15%
sobre a base subvencionable e ata un máximo do 30%. A porcentaxe da axuda resultará da
aplicación da seguinte fórmula: 30 x (puntos obtidos/100), tendo en conta na avaliación e na
determinación da intensidade da axuda os criterios establecidos nas bases.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos, pretendan acometer un
plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.
CONTÍA DAS AXUDAS: Para axudas de salvamento, se conceden garantías sobre préstamos a C/P para financiar os gastos de funcionamento da empresa ata a presentación
dun plan de reestruturación ou de liquidación. Para axudas de reestruturación se conceden garantías de como máximo o 70% sobre préstamos ou créditos, subvencións a
fondo perdido dos gastos financeiros de préstamos a L/P destinados á reestruturación
de pasivos ou á ampliación de capital.
PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG107 – RE-EMPRENDE 2012. PROXECTOS DE CREACIÓN DE
EMPRESAS OU INVESTIMENTOS EN EMPRESAS NOVAS PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES.

PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

TIPOS DE AXUDA: Fomentar a aparición de proxectos de creación de pequenas e medianas
empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pequenas e medianas empresas segundo a definición da Comisión Europea, nas que non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e
3º da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e cumpran unha serie de requisitos.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG101 - SERVIZOS AVANZADOS INTENSIVOS EN EMPREGO.
TIPOS DE AXUDA: Servizos avanzados en Galicia cun investimento superior a 200.000€ e
cunha creación de emprego ligado ao investimento igual ou superior a 10 novos postos de
traballo de carácter indefinido.

CONTÍA DAS AXUDAS: A intensidade de Axuda concedida establécese entre un mínimo dun 15%
dos gastos e un máximo do 50%. Dependerá do tipo de gasto realizado e do tamaño da empresa.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 15 de Novembro de 2012.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís existentes que cumpran uns determinados requisitos.
CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda resultante calcularase como unha porcentaxe sobre o salario
bruto do persoal que se contrate ou ben sobre o investimento subvencionable, entre un 15%
e un 30% da base subvencionable resultante. A porcentaxe da axuda resultará da aplicación
da seguinte fórmula: 15 + (15 x (puntos obtidos/30)).
PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS.
TIPOS DE AXUDA: Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co
obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non
séndoo, teñan a condición de residentes.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 31 de Decembro de 2013.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG170 – RE-EXPORT 2012. AVAIS PARA FACILITAR ÁS EMPRESAS GALEGAS O ACCESO A FINANCIAMENTO DESTINADO Á ACTIVIDADE EXPORTADORA.
TIPOS DE AXUDA: O obxectivo destas bases é facilitar a internacionalización da empresa
galega non exportadora ou con escasa presenza nos mercados exteriores e apoiar tamén
aquelas outras que xa se iniciaron no ámbito das exportacións e que teñen posibilidades de
incrementar a súa presenza no exterior.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán acceder aos avais as pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento
800/2008 (DOUE L 214, do 9 de agosto). Deberán ter radicado o seu domicilio fiscal en Galicia
e non deberán atoparse en situación de crise, de acordo coa definición recollida no artigo
1.7. do Regulamento CE 800/2008, as que teñan un risco vivo co Igape como consecuencia
dun aval concedido previamente nin as empresas cuxo único obxecto social sexa a compravenda de bens inmobiliarios ou activos financeiros.
CONTÍA DAS AXUDAS: O Igape responderá de ata o 50% dos importes adebedados á entidade
financeira como consecuencia dos descubertos que se produzan, unha vez cumpridos os requisitos
de execución sinalados no artigo 6.3, e devengarase unha comisión de aval anual a favor do Igape
dun 0,50 % do importe do aval formalizado.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 14 de Setembro de 2012.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS.

ORGANISMO: ICEX

TIPOS DE AXUDA: Prestación de avais para apoiar plans de viabilidade, accións que sexan
consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, apoio e promoción de
novas empresas ou ampliación das existentes.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: CONVENIO ICEX-ENTIDADES
FINANCIEIRAS. Acordo de Colaboración ICEX-ICO no Marco da Liña de Financiamento “ICOdirecto”

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.

TIPOS DE AXUDA: Financiamento en condicións preferentes de proxectos de internacionalización.

CONTÍA DAS AXUDAS: A duración dos avais será de 5 anos para casos de reconversión e
reestruturación de empresas, e de 7 anos para os supostos de creación ou ampliación de
empresas. A comisión anual do aval non será superior ao 1% do importe do mesmo.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: PYMES e autónomos. Empresas que se acollan ás liñas de
axuda do ICEX: promoción no exterior, Plan PIPE, Licitacións exteriores, Feiras, Misións
comerciais, etc.

PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

CONTÍA DAS AXUDAS: Importe máximo por cliente 200.000 €.
PRAZO LÍMITE: Dende o 5 de Outubro de 2011 ata o 31 de Decembro de 2012.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE
TIPOS DE AXUDA: Garantías e axudas a fondo perdido.
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Feiras

FURNITEX 2012

SALON DU MEUBLE DE REIMS

Datas: Do 19/07/2012 ao 22/07/2012

Datas: Do 23/09/2012 ao 25/09/2012

A feira máis grande do moble e a decoración de Australia-Pacífico

Feira profesional do moble e a decoración de Reims

Lugar: Melbourne, Australia

Lugar: Reims, Francia

Máis información: http://furnitex.com.au

Máis información: www.salondumeuble-reims.com

LAS VEGAS MARKET – GIFT + HOME

INDEX

Datas: Do 30/07/2012 ao 03/08/2012

Datas: Do 24/09/2012 ao 27/09/2012

O novo escaparate dinámico para a industria do moble para o fogar e o contract

Feira Internacional do Medio Este do Moble e o Interiorismo

Lugar: Las Vegas, EE.UU.

Lugar: Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Máis información: www.lasvegasmarket.com

Máis información: www.indexexhibition.com

TENDENCE
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FURNITURE INDUSTRY 2012

Datas: Do 24/08/2012 ao 28/08/2012

Datas: Do 25/09/2012 ao 28/09/2012

Feira internacional da moda e tendencias para o fogar

Feira Internacional do Moble

Lugar: Frankfurt, Alemaña

Lugar: Kiev, Ucrania

Máis información: www.tendence.messefrankfurt.com

Máis información: www.feriasinfo.es/Furniture-Industry-M7129/Kiev.htm

LONDON DESIGN FESTIVAL

BALTIC FURNITURE 2012

Datas: Do 15/09/2012 ao 23/09/2012

Datas: Do 04/10/2012 ao 07/10/2012

Celebración de nove días do deseño na capital creativa do mundo

Feira Internacional do moble e o deseño interior

Lugar: Londres

Lugar: Riga, Letonia

Máis información: www.londondesignfestival.com

FERIA HABITAT VALENCIA
Datas: Do 18/09/2012 ao 22/09/2012
Moble, iluminación, textil fogar, decoración, cociñas, exterior

Lugar: Valencia, España
Máis información: www.feriahabitatvalencia.com

INTERCASA CONCEPT
Datas: Do 06/10/2012 ao 14/10/2012
Salón Internacional de mobiliario, decoración e iluminación

Lugar: Lisboa, Portugal
Máis información: www.intercasa.fil.pt
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QUBIQUE

HOSPEC (FF&E) 2012

Datas: Do 11/10/2012 ao 14/10/2012

Datas: Do 06/11/2012 ao 09/11/2012

Feira para a nova xeración do moble e deseño

Reunións individuais “face to face” entre os executives senior de operadores
de hotel e os principais proveedores do sector hoteleiro da Península ibérica.

Lugar: Berlín, Alemaña
Máis información: www.qubique.com

INTERNAT. HOME FURNISHING CENTER

Lugar: Casablanca, Marruecos
Máis información: www.hospec.es

THE SLEEP EVENT

Datas: Do 13/10/2012 ao 18/10/2012
Feira Internacional do moble de High Point

Lugar: High Point, EE.UU.
Máis información: www.ihfc.com

Datas: Do 21/11/2012 ao 22/11/2012
Feira especializada no deseño, arquitectura e desenvolvemento de hoteis

Lugar: Londres, Inglaterra
Máis información: www.thesleepevent.com

INTERIHOTEL
Datas: Do 17/10/2012 ao 16/12/2012
Marketlplace para o equipamento de interiores de hoteis

Lugar: La Senia, España
Máis información: www.interihotel.com

ABITARE IL TEMPO 2012

DECOFAIR 2012
Datas: Do 25/11/2012 ao 29/11/2012
Feira Internacional do moble e a decoración para o fogar

Lugar: Jeddah, Arabia Saudita

INDIA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR

Datas: Do 21/10/2012 ao 23/10/2012

Datas: Do 06/12/2012 ao 09/12/2012

Feira Internacional do moble e a decoración de interiores

Feira Internacional do Moble

Lugar: Verona, Italia

Lugar: Mumbai, India

Máis información: www.abitareiltempo.com

VIGOFERIA 2012
Datas: Do 01/11/2012 ao 04/11/2012
Salón do Moble, Decoración e Interiorismo

Lugar: Vigo, España
Máis información: www.vigoferia.com
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