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Editorial
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Con sal e pementa

Conseguímolo, o 2011 xa é historia. Está superado, ben é certo que
con moito sangue, suor e bágoas. Pero non merece maior detemento, compartiredes comigo que o camiño que nos tocou percorrer
aínda está cheo de eivas e dificultades. Temos que levantar a mirada e dirixirnos ao 2012 coa certeza de que seguirá a ser unha proba
de superación.
As previsións así o confirman, á espera de que aínda se poidan revisar á baixa, o Fondo Monetario Internacional apunta a un crecemento da economía mundial dun 4,4%, mentres que tanto a Zona Euro
coma en España tan só medrarán un 1,1%.
Pero tamén sabemos, dende hai xa tres anos, que este non é tempo
de queixas e lamentos, é tempo de actuar, e sobre todo de facelo
con intelixencia. E niso temos experiencia, vennos “de raza” dicíame hai uns días un empresario de 80 anos nunha conversa informal.
Lembraba comigo que, en dificultades extremadamente duras se
viron envoltos centos de emprendedores galegos empuxados á emigración, “nós non sabíamos que era iso da cooperación, non había
axudas e moi pouca información”, apuntábame. Certamente esta
experiencia histórica debe axudarnos a recapacitar.
Temos que rendabilizar os recursos que temos ao noso redor, tentar
de detectar cada oportunidade de mellora e de mercado e mirar
de adaptarnos ás novas realidades sociais e económicas. Estamos
nun momento de emerxencia tal, que así o require. Asumo como
propia a excepcionalidade na que temos que desenvolvernos e por
iso, estamos traballando nun Plan Estratéxico cun enfoque diferente. Consideramos que neste momento debemos trasladar as dificultades concretas das empresas a respostas axustadas en tempo
e recursos dispoñibles. Anímovos a que nos fagades partícipes de
calquera idea, inquedanza, idea ou proxecto, por pequeno ou grande que vos pareza, previsible ou radicalmente novidoso. Todo suma,
e a aportación de todos en algo nos beneficiará na situación actual.

Neste senso, teño o firme compromiso de traballar para que o Cluster da Madeira sexa un socio estratéxico para as empresas, para as
grandes, as medianas e as pequenas porque o tempo tennos demostrado que os problemas, con maior ou menor dimensión, neste
momento son os mesmos. A decisión é individual, como non pode
ser doutra maneira, pero anímovos a que participedes e vos impliquedes co Cluster de Madeira que só ten razón de existir se os
asociados e o sector, sacámoslle proveito práctico.
Estamos tamén traballando cóbado con cóbado coa Xunta de Galicia e cos demais clusteres de Galicia para analizar as necesidades
e os retos actuais dos clusteres como ferramenta de dinamización
e modernización do sector, no marco do desenvolvemento do Plan
Industrial de apoio aos clusteres.
E neste camiño de sumar temos a oportunidade que representa
Confemadera – Galicia, constituída dende a unión para reforzar a
posición da industria nos ámbitos nos que se toman decisións que
nos afectan. Coma o resto das organizacións, o Cluster está participando activamente desta unión para defender os intereses das
empresas asociadas e aproveitaremos a oportunidade que representa o acceso a novas organizacións como Confemadera España ou
a CEOE, que ata o momento non tiñamos, para facer máis visibles
as nosas demandas.
Camiñemos xuntos, a polo 2012 con sal e pementa.

Alfredo Rodríguez
Presidente do Cluster da Madeira de Galicia
*Definición desta expresión segundo a Real Academia Española: con gracia picante, con traballo e
con dificultade.
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Entrevista

“O novo Plan Estratéxico está enfocado a
promover novas oportunidades de negocio”
O Cluster da Madeira de Galicia está en pleno debate sobre o futuro Plan Estratéxico. Non será un Plan Estratéxico
convencional porque tanto a coxuntura económica global coma a realidade das empresas demandan de respostas
excepcionais. O Xerente do CMA debulla os aspectos máis novidosos deste Plan Estratéxico

Cal é o enfoque prioritario do novo Plan Estratéxico?
Debe dar resposta ás necesidades das empresas que o compoñen.
Neste momento as empresas teñen que priorizar as súas actuacións e proxectos debido á limitación de recursos e tempo. É polo
tanto, un reto moi importante para o Cluster atinar na identificación de proxectos de valor para o asociado.
Para tratar de identificar axeitadamente as necesidades das empresas, fixemos un diagnóstico estratéxico por negocios, segmentando as empresas xa que os seus retos estratéxicos serán comúns
e facilitará a posta en marcha de proxectos específicos.
O enfoque prioritario do Plan é a función comercial e de mercadotecnia en todas as súas vertentes, cun compoñente importante
de internacionalización.
Que se persegue desde o Cluster con este novo enfoque?

“

Debemos poñer en
marcha proxectos
que teñan impacto na
conta de resultados
das empresas

”
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O Cluster é un socio estratéxico para as empresas, a través do
intercambio de información e transmitindo as súas necesidades
actúa de mecanismo para a busca de sinerxias entre os seus asociados. Sen perder a horizontalidade da cadea de valor, faise necesario poñer o foco en cada un dos elos produtivos.
No CMA temos identificados diversos negocios, con clientes distintos e con criterios de compra diferentes, polo que as estratexias
deben estar enfocadas e aliñadas cos criterios de compra de cada
negocio. Debemos poñer en marcha proxectos que teñan impacto
na conta de resultados das empresas.
Que encaixe van ter as necesidades reais das empresas?
Neste momento as empresas teñen necesidades que non poden
esperar de acceso a crédito que vai ser moi difícil resolver desde o
Cluster, sen embargo temos que buscar proxectos de colaboración
interempresarial que faciliten o acceso a novos mercados, aproveitando a experiencia e a presenza dalgúns dos nosos asociados.
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Agora, máis que nunca, a colaboración faise imprescindible para
afrontar determinadas actuacións, o que posibilitará compartir
riscos e custos.
Cales son os próximos pasos a dar por parte da dirección do
Cluster?
Temos definidas as liñas xerais de actuación, sabemos que hai
que enfocarse na internacionalización, na busca de novos mercados e novos sistemas de comercialización. A partir de aí virá
todo o demais. Se as empresas logran dinamizar as súas vendas poderemos acometer outro tipo de proxectos máis a longo
prazo. No momento actual, debemos establecer prioridades nos
nosos esforzos e enfocarnos directamente ao mercado.
Que valoración realizaría dos resultados acadados no anterior POMA?
A valoración é moi positiva. Puxemos en marcha 57 proxectos
nos ámbitos identificados no seu momento como estratéxicos:

“

“

Temos que buscar proxectos de
colaboración interempresarial que
faciliten o aceso a novos mercados

RR.HH. e Management, Excelencia Operativa, Internacionalización e MKT, Innovación, Tecnoloxía e Deseño. No segundo ano
de lanzamento do Plan todos os proxectos estaban iniciados e
en marcha.
Os índices de participación pasaron do 46% no primeiro ano, ao
52% no ano 2010. Neste último ano a participación foi máis escasa debido a situación económica e a obsolescencia do Plan.
A posta en marcha do anterior Plan Estratéxico permitiunos
acceder no ano 2009 ao Rexistro Especial de AEI´s (Agrupación
Empresarial Innovadora) do Ministerio de Industria, en toda Galicia unicamente había 4 agrupacións máis que lograran esta
distinción.
O Cluster da Madeira de Galicia, grazas ao perfil das súas empresas asociadas, sempre se caracterizou polo seu espírito innovador e dinámico. A posta en marcha do novo Plan debe ser sensible ás novas circunstancias económicas e ás novas necesidades
das nosas empresas.
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Balance Plan Operativo da Madeira

Cooperación, innovación e competitividade:
un camiño sen marcha atrás
O Plan Operativo da Madeira desenvolvido entre 2008-2011 supuxo o inicio dun camiño, ata entón non explorado, de
conceptos como a cooperación, a innovación e a mellora continua que xa ninguén discute como imprescindibles para
superar o contexto actual de crise

O Plan Operativo da Madeira 2008-2011 respondía a unhas necesidades expresadas polas empresas nunha conxuntura económica
expansiva, que nada ten que ver coa situación actual. Non obstante, cómpre revisar o traballo desenvolvido para poñer en valor
os aspectos positivos e non repetir os erros.

Desde o punto de vista cualitativo, os proxectos desenvolvidos

Desde o punto de vista cuantitativo, de media entre 2008 e 2011,
o número de empresas que participaron nalgún dos proxectos do
POMA foi de 31. Neste período, os proxectos de carácter horizontal realizados ascenderon a 57, os proxectos colaborativos de
I+D+i sumaron 24 e os internacionais, 3.

A análise pormenorizada dos proxectos permite obter unha fotografía máis concreta sobre os resultados obxectivos que se acadaron.

contribuíron a mellorar as capacidades competitivas das empresas participantes. Non sen moitas dificultades, proxectos de
innovación, de cooperación e internacionalización serviron para
sentar as bases dun camiño aínda longo de percorrer.

Cabe destacar tamén que houbo 3 proxectos que se realizaron en
colaboración con outra Agrupación Estratéxica Innovadora semellante ao Cluster da Madeira.
ÁREA DE TRABALLO
Management e RR.HH.

Excelencia Operativa

PROXECTO
ESPRO: especialización profesional
PRUMA: políticas de RR.HH.
FORDIR: formación de directivos
EMET: innovación en loxística
LEAN: produción axustada e ﬂexible

Internacionalización e Marketing

PRM I: marketing orientado a prescriptores
PRM II: marketing orientado á sociedade
GALIWOOD: plataforma de internacionalización

Innovación, Tecnoloxía e Deseño

ECOMADEIRA: ecodeseño e ciclo de vida
SYLVADOMUS: vivenda modular en madeira
INNOCOP: proxectos de innovación cooperativa
da Plataforma Tecnolóxica da Madeira

Desde o punto de vista cualitativo,
os proxectos do POMA contribuíron
a mellorar a competitividade das
empresas participantes
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Imaxe da visita que realizaron arquitectos galegos á instalación de Madera Vida

RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS
Proxecto

Resultados

ESPRO
Especialización profesional

Incorporación de técnicos con coñecemento do sector e dos
procesos e das técnicas nas empresas participantes

PRUMA
Políticas de RR.HH.

Obtención dun diagnóstico individual e dun marco de referencia
coas políticas de RR.HH. necesarias

FORDIR
Formación de directivos

Incremento da capacitación profesional de xerentes e directivos

EMET
Innovación en loxística

Desenvolvemento dun sistema alternativo de embalaxe de
produtos e edición do Manual de Boas Prácticas na embalaxe

LEAN
Produción axustada e ﬂexible

Adquisición de coñecemento para realizar a implantación de novas
técnicas de xestión que poden ser desenvolvidas de xeito autónomo

BENCHWOOD
Cadro de mando e
benchmarking operativo

Implantación de Plans de Mellora, deseño de Cadro de Mando
Visual de Operacións e posta en marcha da Rede de Intercambio
para transmitir experiencias

FORESTEC
Empresa xestión forestal

Realización do Plan de Viabilidade do proxecto da Spin Oﬀ Forestec

LIGNUM FACILE
Marketing de prescriptores

Creación dunha rede que aglutina ao sistema produtivo, o sistema
de innovación aos prescriptores e as institucións na que se
promoven os valores e as capacidades colectivas

MADERA VIDA
Marketing orientado á
sociedade

Poñer en valor a madeira e as súas características como materia
prima renovable, reciclable e ecolóxica. Mostrar á opinión pública as
capacidades da madeira para crear hábitats saudables

GALIWOOD
Plataforma de
internacionalización

Maior coñecemento de novos mercados internacionais, acceso das
empresas a estes mercados, maior coñecemento a nivel
internacional e incremento da colaboración intra-empresarial

ECOINNOVACIÓN
Ecodeseño e ciclo de vida

Incorporación da ecoinnovación nas empresas, mediante o estudo
ambiental cualitativo e cuantitativo de procesos e produtos

SYLVADOMUS
Vivenda modular en madeira

Construción en madeira dunha solución cun baixo consumo
enerxético, que optimiza a calidade durante a execución e
maximiza a vida útil dos materiais

INNOCOP
Proxecto de innovación
cooperativa

As pemes sen experiencia na xestión de proxectos de I+D+i
iniciáronse dunha maneira estruturada na xestión da innovación.
No caso das pemes con experiencia comezaron a sistematizar e
profesionalizar a xestión da innovación
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Reportaxe Benchwood

Instalados na cultura de “mellorar cada día”

A Rede de Intercambio do proxecto
Benchwood ven de reunirse unha vez máis
co obxectivo de compartir experiencias entre
empresas enganchadas ao Benchwood. Deste
xeito, a cultura da mellora continua segue a súa
expansión no Cluster da Madeira de Galicia
DYM DISTEMA (Mos, Pontevedra) coñeceu da man doutras
empresas do Cluster os éxitos da implantación do proxecto
Benchwood. Este descubrimento foi determinante para
lanzarse a participar na cuarta edición deste proxecto. O
obxectivo prioritario é fomentar a competividade desta
empresa adicada ao asesoramento, equipamento e servizo
para o sector da madeira, vidro e a pedra.
Tamén se persegue mellorar o servizo ao cliente, establecer
unha boa comunicación entre áreas e, en definitiva, instalarse na mentalidade da mellora continua.
A constitución dos grupos de traballo ten implicada a todos os
traballadores da empresa e, no breve período de dous meses

de implantación do Benchwood, xa ten recollidos grupos de
ideas moi diversos relacionados coa organización de procesos, a información e a documentación de traballo, comunicación interna ou servizo ao cliente.
CAMUYDE (Narón, A Coruña), empresa adicada á carpintaría
no sector civil e naval, sumouse ao Benchwood “porque cremos que é unha iniciativa que introduce cambios significativos
dentro das organizacións. É o momento idóneo para optimizar
recursos e implicar a todos os traballadores na mellora das
organizacións para saír reforzados da crise”, apuntan desde a
dirección da compañía.
Os obxectivos sinalados ao inicio do traballo foron: cumprir
o 100% dos prazos de entrega acordados co cliente, incrementar a produtividade da empresa, aumentar a capacidade
de atención a pedidos urxentes e acadar o 0% de produtos
rexeitados.
Unha vez creados os grupos de implantación e de mellora,
na primeira tormenta de ideas xa se recolleron máis de 100
propostas relacionadas coa organización do taller, a orde e
limpeza, os recursos humanos, os procesos de produción e
de compras.

Reportaxe Benchwood
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A Opinión
Juan Carlos Prado

Imaxes da reunión da Rede de Intercambio

Rede de Intercambio

O proxecto Benchwood tense desenvolvido cun notable
éxito nas edicións anteriores, a pesar da enorme crise na
que se atopa o sector. A mellor proba destes bos resultados é que se ten iniciado unha cuarta edición á que se
sumaron novas empresas. Esta idea está reforzada polo
feito de que as empresas participantes en edicións anteriores participan activamente na Rede de Intercambio.

Para compartir inquedanzas e ofrecer respostas a moitas
dúbidas celebrouse unha reunión da Rede de Intercambio
do Benchwood, na que participaron empresas cunha ampla
experiencia na implantación de melloras xunto coas que se
están iniciando: Molduras del Noroeste, CAMUYDE, DYN DISTEMA, Muebles Castiñeiras e Moblegal, entre outras.

Benchwood está orientado a mellorar a competitividade
das empresas a través da creación dun Cadro de Mando
(indicadores de servizo ao cliente, produtividade…), da
posta en marcha de Plans de Acción de Mellora Continua e
do intercambio de experiencias entre as empresas.

A xornada celebrouse nas instalacións de Moblegal e contribuíu a despexar dúbidas sobre moitos dos aspectos que se
repiten na implantación do Benchwood.

Cade destacar que os plans de mellora continua desenvólvense mediante equipos formados polo propio persoal da
empresa que, mediante unha metodoloxía do GIO, encárgase de identificar e resolver problemas concretos.

“A experiencia ten demostrado que independentemente do
tamaño, os atrancos e as preocupacións son comúns entre
unhas empresas e outras”, apuntaba un dos empresarios asistentes.

Todos os aspectos van encamiñados a lograr unha mellor
xestión, identificar e resolver problemas produtivos, de
servizo ao cliente, etc… O que se traduce nunha mellora
da competitividade, sempre importante, e especialmente
no complicado contexto económico que nos ten tocado
vivir.
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Cluster da Madeira de Galicia,

socio estratéxico
das empresas galegas
Asociación
Empresarial
Innovadora (AEI)
O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio recoñece que,
pola súa traxectoria
e o seu enfoque de
excelencia, o Cluster
é unha Asociación Empresarial Innovadora.
Esta distinción permite acceder a fondos
extraordinarios destinados á innovación e
favorece o desenvolvemento da cultura
innovadora.

Espazo de
negocio

Deseño de
vangarda

Organización
dinámica

As empresas
asociadas teñen no
Cluster un espazo
para desenvolver
iniciativas enfocadas
a xerar negocio.
Relacións que
se inician desde
a colaboración e
a cooperación a
proposta do equipo
directivo pero tamén
dos propios asociados.

Existe unha inquedanza constante por coñecer e investigar sobre
a vangarda en deseño.
Por iso, unha das iniciativas de maior valor
engadido para as empresas é a creación de
espazos de reflexión
sobre o deseño e as
tendencias de vangarda neste eido.

Nos últimos anos, o
Cluster ten desenvolvido máis de medio
centenar de proxectos en distintas áreas
(management, I+D+i,
colaboracións…) froito
das inquedanzas recollidas das empresas
asociadas. O Cluster
é unha organización
dinámica, reflexo do
propio dinamismo que
teñen os socios.

Plataforma de
internacionalización
O contexto económico
actual ten provocado
que o Cluster asuma
un papel activo no
proceso de internacionalización dos seus
socios, mediante o
asesoramento individual ou ben dando
soporte a iniciativas de
internacionalización
concretas.
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O CMA presente na reunión
de Agrupacións Empresariais
Innovadoras

Confemadera - Galicia mantén
contactos institucionais cos
grupos políticos

O Cluster da Madeira participou na segunda reunión
da Federación Nacional de Agrupacións Empresariais
Innovadoras e Clusteres, xunto con máis de 20 clusteres de
toda España. Pola Comunidade Autónoma de Galicia tamén
acudiron os clusteres de Automoción e Granito.

O Cluster da Madeira de Galicia participou na elaboración da
estratexia e da axenda de temas da ronda de contactos institucionais desenvolvidos por Confemadera – Galicia.

O encontro serviu para dar a coñecer o traballo que se está
a desenvolver en cada agrupación e permitiu establecer
contactos institucionais. Durante os relatorios tamén se
analizaron os novos retos das Agrupacións Empresariais
Innovadoras ante o actual contexto de crise. Ademais
anunciouse que o segundo congreso nacional de AEIs e
Clusteres terá lugar no 2012.

Nos últimos meses os contactos realizados atinxen aos Grupos
Parlamentarios de Galicia: PPdeG, PSdG e BNG e á Confederación de Empresarios de Galicia. O obxectivo destes encontros foi que os interlocutores coñecesen de primeira man o
peso desta industria en Galicia e as principais demandas do
sector que se refieren a cuestións de subministración de materia prima en cantidade e de calidade, apoio á certificación,
promoción da madeira en todos os ámbitos, aposta pola internacionalización das empresas do sector e Plan de Marketing
da Madeira e o Moble de Galicia.
Confemadera España

Representantes dos Clusteres participantes na reunión

A nivel nacional, Confemadera España acaba de crear un
grupo de traballo para a internacionalización das empresas.
Unha das primeiras decisións foi crear un grupo de internacionalización con empresas complementarias entre elas coa
finalidade de compartir axentes comerciais en mercados
obxectivos. Tamén se acordou transmitir ao ICEX a posibilidade de crear nas embaixadas Showrooms onde as empresas
poidan amosar o seu produto. Tamén se ten constancia da
creación da Asociación de Empresarios Autónomos de Madeira
e o Moble que se integrarán en Confemadera.
Asemblea Confemadera - Galicia

O CMA participa no proxecto
europeo ATClusters

Nas vindeiras semanas celebrarase a primeira Asemblea de
Confemadera – Galicia na que o Cluster da Madeira contará
con cinco representantes.

O Cluster da Madeira participou recentemente na
presentación do Proxecto Europeo ATClusters impulsado
polo IGAPE co obxectivo de facer máis competitivos os
sectores estratéxicos da economía galega.
Nesta presentación, Javier Aguilera, Director Xeral
do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape),
salientou a aposta da Xunta de Galicia polos clusters e
subliñou que estas asociacións son imprescindibles para o
despegue económico.
De cara ao vindeiro ano porase en marcha o proxecto
ATC4 Excellences, unha oportunidade para profundizar na
excelencia da xestión dos clusters.
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Miradas sobre a industria da madeira

Entrevista a membros de Metagénesis, unha nova maneira de difundir a arquitectura galega, enfocada a dar resposta aos retos actuais da arquitectura global a partir das singularidades do territorio como a tradición construtiva e os recursos materiais

“A industria ten suficiente potencial para
ofrecer produtos transformados máis útiles”
A madeira sempre estivo presente na arquitectura tradicional
galega. O seu uso e, en concreto, as características das especies autóctonas (resistencia, dureza..etc) teñen definido a
escala e as proporcións das nosas construcións. Durante anos,
desenvolveuse un coñecemento importante na súa explotación, transformación e formas de construír. Todo isto, xunto
co uso de materiais locais coma a pedra e os procesos artesanais, teñen creado un vínculo natural que derivou nunha arquitectura capaz de integrarse e de enriquecer ao territorio.
Despois da ruptura que supuxo a evolución dunha construción
allea a estes procesos lóxicos, consideramos que o uso da madeira, e o desenvolvemento da súa industria, é unha aposta
clara pola recuperación dun diálogo sensato, respectuoso e
eficaz coa nosa paisaxe e a nosa cultura.
Que características da madeira destacaría?

Iván Andrés Quintela, Lourdes Pérez Castro e Óscar Andrés Quintela

É o material de uso estrutural con máis resistencia en relación ao seu peso, o que fai moi cómoda a súa manipulación na
obra. Tamén permite axustes para unha mellor adaptación.
Pola súa baixa condutividade térmica pódese usar “espida”,
creando continuidades exterior-interior, sen necesidade de
complicados detalles que evitan pontes térmicas que polo
noso clima é unha das principais causas do deterioro. A madeira é un regulador higrotérmico natural o que a converte
nun material eficiente na consecución das condicións de confort axeitadas para a habitabilidade.
Cal é agora mesmo o produto de maior uso nas súas obras?
A madeira laminada estrutural, xa que é difícil atopar madeira serrada autóctona de escuadría suficiente, en nas condicións de secado necesarias.
Como valoran os produtos de madeira fabricados en Galicia?
Cremos que a industria ten suficiente potencial para tentar
ofrecer produtos transformados máis útiles, dende o punto de
vista estrutural e construtivo. Produtos derivados da madeira que resolvan cuestións tan fundamentais coma o reforzo
de estruturas, a impermeabilización e o illamento (térmico e
acústico) e o fan atendendo ás esixencias de sustentabilidade. Hai empresas que van polo bo camiño e teñen feito unha
aposta arriscada, outras con moito potencial parecen estar
pouco atentas o que está pasando nos países do noso entorno.
No futuro, a construción pasará necesariamente pola introdución deste tipo de produtos.
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Casa de Campaña

“Para que o sector desenvolva solucións en
madeira, os técnicos temos que demandalas,
pero tamén habería que investir esforzos na
concienciación dirixida a toda a poboación, e
debater algunhas ideas equivocadas en relación
ao uso da madeira na construción”

E podería contar un exemplo de aplicación arriscada?
Imos comezar unha obra na que empregaremos forxado mixto
de madeira e formigón, un sistema que pode ser moi útil, por
exemplo, na rehabilitación que precise reforzar estruturas
existentes.
Un proxecto especial para Arrokabe?
O Centro de Boimorto, o primeiro edificio dotacional de nova
pranta no que nos decidimos a utilizar na estrutura a madeira
de xeito intensivo.
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“A madeira aparece
en acabados
finais como unha
pel expresiva dos
diferentes espazos”
Alfredo Sirvent, arquitecto

Que papel lle outorga á madeira a nivel construtivo?
Para min non deixa de ser un material máis co que traballar e
o seu uso depende do proxecto. É dicir, da materialidade xa
que debe colaborar a enfatizar ou construír a idea do proxecto. Agora ben, a partir daquí a madeira como material ten
infinidade de cualidades que a fan moi atractiva e idónea no
seu uso construtivo.
No referente á miña obra, a madeira case sempre aparece
nos acabados finais, a modo de envolvente ou pel expresiva
dos diferentes espazos. Case como ese material en contacto
directo co usuario.
Xunto cos valores ambientais, que outras cualidades valora
nesta materia prima para o seu uso?
As súas excelentes propiedades físicas, estruturais e de comportamento contra o lume creo que son moi importantes, así
como as cualidades sensoriais da madeira. É dicir, a súa capacidade para crear atmósferas e caracterizar espazos que
inflúen positivamente na percepción do usuario.

É evidente que a madeira non é un material barato se se
emprega maciza ou en determinados formatos, polo que a
opción, cando os orzamentos son moi axustados, que soe ser
moitas veces, é recorrer a transformados máis económicos
igualmente válidos.
Que valoración ten dos produtos fabricados en Galicia?
En xeral, a miña valoración é boa, a industria galega ten un
amplo abano de posibilidades e con garantías. Pero creo que
a cuestión non está tanto no produto, senón no modo de utilizalo e colocalo.
E das empresas galegas da madeira?
Pois como bo galego, depende. Creo que hai moi bos profesionais que interpretan correctamente os proxectos e que
ofrecen melloras. Pero tamén hai empresas que non están á
altura, con evidentes carencias en colocación e fabricación.
Entendo que é necesaria unha maior formación e profesionalidade neste senso.

Cal é o produto de madeira que máis lle convence?

Podería darnos un exemplo de aplicación en madeira pouco
usual?

Utilizo madeira como un produto final moi transformado,
incluso a partir de restos reciclados, o que se traduce en
taboleiros DM chapeados e/ou lacados, solos de parquet industrial, etc. Traballar este tipo de produtos, digamos non
primarios, procede de varios motivos pero sobre todo da súa
adecuada relación entre prezo, calidade e aspecto final.

Nas obras tendo a solucionar os solos de modo unitario. Uso
parquet industrial, que soluciona todos os ámbitos, de modo
que fago extensivo o seu uso a zonas húmidas como baños,
cociñas… e a experiencia dime que funciona moi ben.Tamén
teño resoltas algunhas encimeras de baños en táboa maciza
de madeira con tratamentos axeitados.

Unha solución singular en madeira

Rehabilitación dunha vivenda en Vigo

O proxecto debía solucionar, entre outras cousas, un corredor longo e estreito. A resposta foi convertir o
problema en solución, e plantexouse o corredor como un biombo de taboleiro chapeado en arce.
Este biombo ten a capacidade de abrirse e pecharse ás diferentes estancias ás que da acceso e, polo
tanto, incorpora o espazo do corredor ás mesmas. Trátase dunha solución que aporta movemento e vibración ao espazo e que se resolve en madeira de arce, por ser unha madeira clara, cun veteado suave que
acompaña o percorrido dun corredor con moi pouca luz.
Nos solos empregouse unha tarima flotante de carballo macizo tratada con aceites que resolve de maneira satisfactoria a relación cromática entre as dúas madeiras protagonistas, ademais introduce unha
atmósfera moi cálida nas estancias.
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O recuncho
do asociado

Pérez Torres Marítima,
conectados con
calquera lugar do
mundo

A compañía ten oficinas propias nos principais portos de Galicia: A Coruña, Ferrol, San Ciprián, Ribadeo, Cariño, Marín e
Vigo.
Desde as sete oficinas e a través do departamento de liñas
regulares, ofrécense os servizos das principais compañías navieiras, tanto para carga convencional como de contenedores
para calquera parte do mundo.
Servizo especializado en produtos de madeira
A compañía conta con terminais especializadas en produtos
forestais e madeira en todos os portos nos que opera. Nestas
terminais realiza operacións de baleirado e enchido de contenedores de madeira. Tamén presta servizos de transporte por
estrada ata os almacéns dos clientes.
Dispón de liñas directas que permiten conexión con calquera
parte do mundo, e departamento de aduanas propio.
Liñas Directas:
- A Canarias
- A/Desde China, Xapón e outros países da zona
- Desde o norte de Europa en conexión con múltiples portos do
mediterráneo

Pérez Torres Marítima
Teléfono: 986 838 057
Mail: jramon.alonso@pereztorresmaritima.com
www.pereztorresmaritima.com
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Reflexións do asociado: Corral y Couto
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A evolución empresarial como resposta ao 2012
Roberto Couto, Corral y Couto

Os expertos ven como unha saída clara a internacionalización, a busca
de novos produtos ou mercados ou as sinerxias entre empresarios. Non
é un descubrimento novo, moitos países levan promovendo estas políticas empresariais desde hai décadas e as grandes empresas teñen como
sinal de identidade ter un carácter internacional, innovar en produtos
e asociarse.
Antes de tomar a determinación de saír a outros mercados, debemos
facer un diagnóstico sobre a nosa traxectoria. Así poderemos coñecer
os nosos hándicaps, poñer en valor o noso traballo e ver que capacidades temos para ser competitivos. A competitividade non so é económica, en moitos países do mundo valoran factores coma a calidade, a
capacidade de resposta ou as certificacións.
Debemos ter en conta que hai países cunha forte cultura exportadora,
que posiblemente exista un produto similar ao noso, polo tanto temos
que diferenciarnos da competencia. A continuación, enfrontámonos a
tres incógnitas:
Que produto ímos fabricar?, son os nosos produtos competitivos?.
Como ímos acometer a internacionalización, exportando ou creando
unha estrutura no país de destino?, como organizaremos a loxística?
como nos asociaremos e con quen?.
Cando nos ímos internacionalizar?, cando teremos os nosos produtos
certificados?.

“

“

Pegar un xiro non é nin fácil nin
inmediato pero é imprescindible

Pegar un xiro no noso negocio non é nin fácil nin inmediato, cada un
de nós temos as respostas ás preguntas anteriores aínda que debemos
asesorarnos coas asociacións de empresarios, o Cluster da Madeira, a
Administración ou empresas de asesoría.
Corral y Couto está evolucionado desde hai 24 anos mediante a diversificación de produto e a mellora na calidade. Pasamos de ser un
fabricante de mobiliario artesanal de deseño, á medida de clientes
particulares, a ser especialistas en Mobiliario Contract para hoteis ou
colectividades e a fabricar e instalar carpintaría técnica. Tamén investigamos novos materiais e criterios de deseño como posta en valor do
noso saber facer e entramos en mercados antes descoñecidos como a
náutica de luxo ou grandes proxectos de carácter internacional.
Esta evolución levou á sectorización das nosas divisións industriais
baixo catro marcas comerciais específicas adaptadas a cada sector,
produto ou cliente, así como lograr as maiores certificacións posibles a
nivel de calidade e sostibilidade.
Pero temos que seguir evolucionando. Para 2012, propoñémonos a internacionalización da empresa a Latinoamérica, o desenvolvemento
de produtos para venda Retail de nivel Premium ou a asociación con
outras empresas para optar a contratos de maior envergadura. Este
camiño non é fácil nin rápido, somos conscientes de que os nosos esforzos tardarán meses en dar os seus froitos. Penso que entrar na guerra de prezos é unha tarefa dura e infrutuosa, temos que aproveitar
as ferramentas que temos a nivel individual e colectivo, sinerxias ou
asociacións coma o CMA. Deste xeito, poñeremos en valor ás empresas
galegas da madeira no seu conxunto, aumentando a competitividade
nun mercado globalizado.

“

“

Vivimos nun momento delicado cun entorno socio-económico de
alta inestabilidade que supón grandes dificultades ás empresas do
mercado global e, particularmente, ás pemes pola súa limitada
capacidade de resposta, tanto económica coma de recursos materiais e humanos.

Temos que aproveitar ferramentas
individuais e colectivas coma o CMA
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Novas

Os arquitectos descubren as solucións
en madeira da industria galega
O Cluster organizou unhas xornadas divulgativas en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
para que estes profesionais profundizasen no coñecemento das solucións en madeira que poden aportar ás
empresas galegas
Baixo o título “Envolventes de madeira. Teoría, tecnoloxía e
aplicación práctica”, o COAG e o Cluster desenvolveron varias
xornadas divulgativas co obxectivo de achegar a industria da
madeira e o moble de Galicia aos arquitectos e amosarlles as
vantaxes do uso da madeira na construción e na creación de
hábitats.
O marco teórico foi presentado polos estudios de arquitectura
que teñen realizado obras singulares en madeira, tanto no ámbito da obra pública como da vivenda privada.

Os participantes foron Arrokabe, que mostrou o proceso arquitectónico da edificación en madeira “Casa de Campaña”,  Xosé Ángel
Carreira Montes, que presentou o seu traballo nunha gardería de
Lugo, o Estudio Pablo Falcón que explicou a obra da Concellaría
de Urbanismo de Ourense e Jorge Cao Abad que amosou o Local
Social da Parroquia de Feáns. As xornadas completáronse coa visita dos participantes ás empresas Maderas Peteiro, Molduras del
Noroeste e Laminados Villapol, onde coñeceron os procesos industriais de fabricación así como os produtos innovadores deseñados
por estas empresas.

Laminados Villapol

Maderas Peteiro
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Mobiliario intelixente feito en Galicia
Mesas que acollen ordenadores, impresoras e teléfonos sen cables, con base para USB remoto, iPhone/iPod
ou estantes que ofrecen información sobre o seu contido son os primeiros exemplos de mobiliario intelixente
fabricado por Cosman Fábrica de Muebles (Ourense), empresa socia do Cluster

Demostracións realizadas pola empresa Cosman Fábrica de Muebles o día da prensentación de Visionaire

“Visionaire representa un salto cualitativo xa que nos coloca
como a única empresa en España que está a traballar de forma
decidida no desenvolvemento de mobiliario intelixente, é dicir,
mobiliario que aporta novas funcionalidades. Con este proxecto,
somos a primeira peme española que consegue un proxecto do
CDTI desta envergadura”, apuntou Cristina Pérez, responsable
de Cosman Fábrica de Muebles.
Visionaire é un exemplo de colaboración para o desenvolvemento de novos produtos entre unha empresa do sector do moble, o
Cluster da Madeira de Galicia e os centros tecnolóxicos Gradiant
e CIS Madeira. Conta cunha vixencia de dous anos e unha inversión de 1,2 millóns de euros procedentes do Fondo Tecnolóxico
xestionado polo CDTI.
Ten dúas fases, a primeira parte concluíu coa presentación de
parte do mobiliario como mesas e estantes intelixentes. Agora

comeza a segunda fase para o desenvolvemento de mobles multimedia para dormitorio ou para unha cociña intelixente.
O Cluster da Madeira de Galicia apoiou Visionaire a través da
Plataforma Tecnolóxica da Madeira, porque todos os proxectos
de innovación teñen no Cluster da Madeira de Galicia un aliado.
Mobiliario intelixente con tecnoloxía Anywire
Un dos factores diferenciadores deste mobiliario intelixente é
a aplicación da tecnoloxía Anywire de transmisión de datos por
rede eléctrica, que minimiza o cableado de dispositivos integrados en mobles.
O mobiliario intelixente representa un paso máis aló da domótica ou a monitorización da vivenda, xa que o obxectivo é prestar
ao usuario servizos que incrementen a súa funcionalidade.
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG100 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EMPRESARIAL SUPERIOR A 500.000 €

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS

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.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG100 – 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.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís existentes que cumpran uns determinados requisitos.

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 DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:Rematará o 31 de Decembro de 2013.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS
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.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.
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.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

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)).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUCTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.

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.

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: BEI 2011 PRÉSTAMOS DO IGAPE
PARA FINACIAR PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN GALICIA CON FONDOS
DO BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS
TIPOS DE AXUDA: Liña de préstamos directos do Igape para financiar proxectos de investimentos na Comunidade Autónoma de Galicia con Fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI) en
réxime de concorrencia non competitiva.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas promotoras de investimentos elixibles que teñan a consideración de Peme independente. Poderán concederse préstamos a Pemes que
non cumpran o criterio de independencia segundo se define neste apartado, dentro da
limitación de contía de préstamos para este tipo de beneficiarios establecida nos contratos de financiamento asinados co BEI (Banco Europeo de Investimentos).
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Rematará o 29 de xuño de 2012 ou no
intre do esgotamento do crédito orzamentario.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es

TIPOS DE AXUDA: Garantías e axudas a fondo perdido.

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 DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es.

ORGANISMO: Instituto Español de Comercio Exterior
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: CONVENIO ICEX-ENTIDADES
FINANCIEIRAS. Acordo de Colaboración ICEX-ICO no Marco da Liña
de Financiamento “ICOdirecto”
TIPOS DE AXUDA: Financiamento en condicións preferentes de proxectos de internacionalización.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: PEMES e autónomos. Empresas que se acollan ás liñas de
axuda do ICEX: promoción no exterior, Plan PIPE, Licitacións exteriores, Feiras, Misións
comerciais, etc.
CONTÍA DAS AXUDAS: Importe máximo por cliente 200.000 euros.
PRAZO LÍMITE: Desde o 5 de Outubro de 2011 ata o 31 de Decembro de 2012.
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ROOF + TIMBER 2012

Datas: 14/01/2012 a 17/01/2012

Datas: 31/01/2012 a 03/02/2012

Feira internacional sobre maquinaria e equipamento para a industria do moble.

Feira da construción en madeira e traballos en interiores, tellados e paredes

Lugar: Hannover (Alemania).

Lugar: Stuttgart (Alemania)

Máis información: www.domotex.de

Máis información: www.dach-holz.de

IMM COLOGNE 2012
Datas: 16/01/2012 a 22/01/2012
Feira anual internacional do moble.

Lugar: Koelnmesse-Colonia (Alemania).
Máis información: www.imm-cologne.com

MAGNA-EXPOSICIÓN MUEBLERA
Datas: 25/01/2012 a 28/01/2012
Exposición internacional de maquinaria e proveedores para as industrias do
moble e a madeira de México.

Lugar: Centro Banamex (México).
Máis información: www.magnaexposicion.com.mx

M&M 2012
Datas: 07/03/2012 a 10/03/2012
11ª feira tecnolóxica e industrial da madeira.

Lugar: Bogotá (Colombia).
Máis información: www.feria-mm.com

CASA IDEA 2012
Datas: 10/03/2012 a 18/03/2012
38ª Feira anual de decoración e mobiliario.

Lugar: Roma (Italia).

DREMA 2012
Datas: 27/03/2012 a 30/03/2102

INTERIORS BIRMINGHAM 2012
Datas: 22/01/2012 a 25/01/2012
Feira anual do sector de decoración de interiores.

Lugar: Birmingham (Inglaterra).
Máis información: www.interiorsuk.com

Feira Internacional da Industria da Madeira e do Moble

Lugar: Poznan (Polonia)

SALONE DEL MOBILE
Datas: 17/04/2012 a 22/04/2012
Feira Anual do Moble que engloba a feira Eurococina. Salón do Moble de oficina
e Salón Internacional do Baño.

ZOW BAD SALZUFLEN 2012
Datas: 06/02/2012 a 09/02/2012
Feira anual internacional da industria do moble e decoración de interiores

Lugar: Bad Salzuflen (Alemania).
Máis información: w ww.zow.de

Lugar: Milán (Italia).

CASA PASARELA 2012
Datas: 21/03/2012 a 24/03/2012
Feira anual do deseño de fogar para o equipamento da casa.

Lugar: Madrid (España)
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Plaza Salvador García Bodaño, 7, 1º A
15.703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 937 261 Fax: 981 937 106
www.clustermadeira.com info@clustermadeira.com

