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Editorial

2

3

Comezo unha nova etapa repleta de ilusión
Esta é unha boa oportunidade para presentarme diante de todos vós, compañeiros e amigos, e establecer as liñas de traballo para os próximos meses. Asumo
o cargo de presidente do Cluster da Madeira de Galicia con gran ilusión, orgullo
e ánimo e, sobre todo, con todas as responsabilidades que implica. Chego repleto de enerxía para continuar pelexando polo futuro do sector porque creo
firmemente no potencial das empresas galegas e, por suposto, no talento dos
empresarios galegos.
Non me gustaría desaproveitar esta oportunidade para recoñecer o esforzo e o
tesón co que traballou o meu antecesor no cargo, José Blanco, durante estes últimos anos. Catro anos complicados e marcados por un mercado inmerso nunha
crise. Neste contexto difícil, o meu colega Blanco fixo unha tarefa encomiable e
estratéxica para todo o sector. Quero agradecer os seus esforzos e agardo estar
a súa altura continuando as grandes liñas de traballo marcadas ata o momento.
No contexto socioeconómico no que nos atopamos, creo firmemente que o camiño que iniciamos nos últimos anos é o correcto. Nós, os asociados, poidemos
comprobar as utilidades das ferramentas e proxectos impulsados por esta organización, polo que cómpre sumar esforzos encamiñados nesta dirección. Para esta
tarefa espero contar con todos vós. Estou convencido que así será.
Quero facer fincapé na necesidade de traballar todos xuntos. Todas
as ideas son necesarias, todas as aportacións, todas as ilusións,
todo o traballo… Somos un Cluster e temos que demostralo.
Temos que traballar todos xuntos para conseguir saír reforzados da actual situación. Ninguén mellor que vós coñece as
necesidades das empresas, por iso, cómpre compartilas entre
todos para ofrecer solucións eficaces.
Como sabedes, neste camiño que inicio non vou a estar
só. Conto coa implicación dun equipo de empresarios
dispostos a dalo todo. Estou arropado por unha Xunta
Directiva con experiencia, dinamismo, creatividade e
solvencia. Pero sobre todo, conto co voso alento e a
vosa confianza para conseguir, entre todos, chegar a
bo porto. Neste barco estamos todos xuntos.
Edita: Cluster da Madeira de Galicia
Santiago de Compostela, xuño 2011
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Alfredo Rodríguez
Novo presidente do Cluster da Madeira de Galicia

Revista Albura

4

Entrevista

5

“O Consorcio, a Fundación Laboral da
Construción e o CMA estamos a traballar no Centro de
Formación de traballadores en materia de rehabilitación”
O Consorcio de Santiago de Compostela, presidido por Xosé Sánchez Bugallo, foi recoñecido como terceiro socio de honor
do Cluster da Madeira de Galicia (CMA). Continúa así o camiño iniciado por José Otero Pombo e Xosé Lois Martínez
Dende o ano 1994 esta institución realizou máis de 1.500 intervencións de
rehabilitación en edificios, vivendas e locais comerciais. O Consorcio ten
en marcha unha serie de accións encamiñadas a fomentar esta cultura da
rehabilitación:
- “Ter é manter”, un programa para incentivar as obras e labores de
mantemento en vivendas e edificios da cidade histórica.
- “A pedra que pisas, iniciativas para a conservación e mantemento dos
pavimentos históricos de Compostela”, en colaboración coa Fundación
Laboral da Construción, para abordar con éxito as reformas estruturais
do sector da construción.
- A creación do “Centro de referencia para a formación en materia de
Rehabilitación”, que promove coa Fundación Laboral da Construción
e o apoio da Xunta de Galicia e do Ministerio de Fomento.
- O centro de investigación de referencia nacional que se denominará
“Instituto de Ciencias do Patrimonio Cultural e o Territorio” promovido
polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) nas Brañas
do Sar.
Sobre estes temas e futuros proxectos, respóndenos Xosé Manuel Villanueva, xerente do Consorcio de Santiago de Compostela.
Que supón para a entidade que representa ser socio de honor do CMA?
Para o Consorcio de Santiago é un honor recibir esta distinción, pero
máis alá do agradecemento institucional, teño que dicir que me consta
que tamén é un orgullo para os traballadores da Oficina Técnica-Taller
de proxectos do Consorcio, un equipo que leva traballando a pe de obra
na defensa e promoción da madeira. Como xerente é unha satisfacción
e esperanza que o Consorcio sexa recoñecido como socio de honor por
unha organización coa que nós sempre comprendimos que acabaríamos
colaborando estreitamente para desenvolver con éxito algúns dos nosos
máis importantes proxectos.

“

A madeira deixou
de ser un material
tradicional para
converterse nun
material de futuro

”

Xosé Manuel Villanueva
Xerente do Consorcio de Santiago de Compostela
A Directora Xeral de Madrid Network, Alicia Hinojosa
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Rehabilitación do Convento do Carme en Santiago (mantendo a estrutura de madeira orixinal)

Temos ademais outras actuacións puntuais de importancia na restauración ou rehabilitación de monumentos ou edificios institucionais, nos
que tamén se empregou de forma xeralizada a madeira. Por exemplo, a nova sede do Museo de Historia Natural da Universidade de
Santiago é un magnífico edificio que se resolveu cunha das máis extensas fachadas de madeira que podemos atopar en Galicia.
Por que esta institución sempre confiou neste material sostible?
Durante os últimos 5 anos, dende o Consorcio demostramos e construímos toda unha metodoloxía de intervención con madeira na que
este material deixa de ser un material “tradicional” para converterse
nun material de futuro, unha auténtica esperanza de sostibilidade e
de relación pacífica co medio ambiente sen que os imprescindibles
cambios estruturais no sector da construción son imposibles. Esto
é moi importante en Galicia, un territorio eminentemente forestal
no que a construción en madeira, inevitablemente, debe vincularse ao desenvolvemento intenso da industria forestal e das sucesivas
transformacións da madeira. Detrás disto hai economía, xeración de
emprego e, en definitiva, riqueza coherente coas características da
paisaxe e o medio ambiente de Galicia.
Cre que falta información nalgúns sectores profesionais sobre os beneficios da madeira fronte a outros materiais?
Quedan moitas cousas por facer en relación coa formación de traballadores, técnicos e empresas. O Consorcio dedicou, dende o ano 1997, moitos
recursos para formar a técnicos e traballadores en materia de rehabilitación. Estamos convencidos de que falar de futuro no sector da construción
é falar de rehabilitación e, polo tanto, falar de madeira.

Podería facernos un repaso polas obras máis emblemáticas que o Consorcio rehabilitou en madeira?

Podería describirnos en que situación se atopa o programa “Ter é manter”? Que obxectivos cumpríronse a través deste programa?

O máis importantes que fixo o Consorcio en relación co uso da madeira
ten que ver coas múltiples pequenas intervencións que se realizaron de
forma xeralizada e dispersa na cidade. Gustaríame destacar que no marco dos programas de rehabilitación urbana de Compostela, na maioría
das case 2.000 actuacións que promoveu en colaboración cos veciños, o
Consorcio empregou estruturas de madeira serrada ou produtos transformados da madeira.

Trátase dun programa novidoso e, atreveríame a dicir, pioneiro non só
en España. Pretende transformar paulatinamente a relación dos cidadáns
coas súas vivendas e edificios. Non se trata dunha cuestión nova. A relación entre os cidadáns e os seus edificios foi clave na historia para que as
arquitecturas e as cidades se conservaran ata os nosos días.

Esto fíxose co éxito construtivo que xa demostrou o paso do tempo grazas,
non só á cualificación técnica dos arquitectos e aparelladores que dirixiron as obras, senón tamén á esencial aportación do bo facer profesional
de carpinteiros e industriais do sector, e todo iso, coa confianza e colaboración dos veciños.

No ano 2011 poremos en marcha unha nova edición do programa que
debe permitir o aumento progresivo do número de cidadáns que, orgullosos co patrimonio no que viven, tamén se amosen comprometidos co
seu mantemento sistemático e conservación preventiva en colaboración
coas administracións públicas. O mantemento e conservación preventiva
supoñen aforro e economía de escala moi favorable para os cidadáns e
para as administracións públicas.

“

Para o Consorcio e os seus
traballadores é un auténtico pracer
ser recoñecidos como terceiro
socio de honor do Cluster da
Madeira de Galicia”
Cales son os proxectos máis inmediatos que vai a impulsar o Consorcio de Santiago?
Traballamos, en colaboración co Consello Superior de Investigacións Científicas, apoiando a materialización do centro de investigación de referencia nacional en patrimonio cultural, territorio e paisaxe que promoven nas
Brañas do Sar. Estamos comprometidos, en colaboración coa Fundación
Laboral da Construción, coa posta en marcha da sede do Centro de referencia en materia de formación de rehabilitación. A súa materialización
acaba de arrincar co apoio do Ministerio de Fomento do Goberno e da
Xunta de Galicia.
Ademais, realizamos os primeiros contactos con outras institucións, entre elas o Cluster da Madeira, para xerar un procedemento cooperativo
que garanta o éxito e a maior rendabilidade deste proxecto trascendental
para o futuro do noso país.
Que aspectos cre que hai que deberían mellorarse para que todos os
colectivos colaboren en materia de rehabilitación?
Temos un gran desafío en relación coa coordinación e a cooperación, non
só entre administracións, senón entre as iniciativas públicas e as privadas.
O Consorcio é un bo exemplo de cooperación, xa que no seu seno colaboran o Goberno de España, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago. O
éxito das súas iniciativas, en gran medida, depende desta colaboración,
sen esquecer a cooperación dos cidadáns, traballadores e empresas que
apoiaron a metodoloxía e criterio de intervención que defendeu o Consorcio durante os seus máis de 18 anos de acordos.
En que proxectos cre que poderían colaborar, nun futuro inmediato, o
Consorcio e o Cluster da Madeira?
O Centro de formación de traballadores en materia de rehabilitación é un
exemplo moi claro de posible colaboración entre estas dúas entidades e
a Fundación Laboral da Construción. Trátase dun exemplo de inevitable
colaboración se queremos que o proxecto teña o maior éxito.
Estamos tamén a desenvolver novidosos proxectos que abordan a rehabilitación dende a perspectiva enerxética e medioambiental. Neste proxecto
o CMA tamén pode ser un bo socio.
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Reportaxe

Asamblea

Biofilia, o poder da natureza
Dun tempo a esta parte, a corrente da biofilia, palabra acuñada no
ano 1984 polo biólogo especializado en evolución Edward O. Wilson,
da Universidade de Harvard, está collendo máis forza. A biofilia,
que significa amor á vida, conta con numerosos seguidores convencidos de que o contacto coa natureza é esencial para o desenvolvemento psicolóxico humán.
Esta teoría sostén que os millóns de anos que o home se relacionou co seu entorno dunha maneira estreita, creou unha necesidade
emocional profunda de estar en contacto cercano co resto dos seres
vivos, xa sexan plantas o animais. Así, o home sinte paz e refuxio
cando acude a un bosque, ao mar,… en definitiva, cando está nun
entorno natural.
A biofilia colle forza co respaldo de estudos científicos que demostran os beneficios dos entornos verdes na saúde das persoas. O
Journal of Epidemiology and Community Health publicou que
as persoas que viven preto de áreas verdes sofren menos
problemas de saúde que as que viven en entornos urbáns. Estes problemas están relacionados, principalmente, con depresións e ansiedades.
Algúns países, como Inglaterra, xa
se apuntaron a esta corrente.
No país británico existe
unha campaña chamada Espazos
para resp i r a r,
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O Consorcio de Santiago,
terceiro socio de honor do Cluster da Madeira de Galicia
que pret e n d e
animar
á sociedade
a
desfrutar
de máis
horas ao
aire libre
co obxectivo de incrementar
o seu benestar
e disminuír os gastos
sanitarios.
Ademais, o psicólogo e especialista en
deseño aplicado á saúde, Roger Ulrich, no seu
estudo Health Benefits of
Gardens in Hospitals validou que os enfermos que
pasaron por intervencións quirúrxicas recupéranse antes e necesitan menos medicinas
se teñen, dende a súa habitación,
vistas a un bosque.
O poder da natureza é incalculable. O intercambio entre
o home e o seu medio repercute directamente na intelixencia,
nas emocións, na creatividade, na dor, na felicidade… Os bosques
son vida e axudan ás persoas a ter unha mellor calidade da mesma.

Continúa deste xeito a estela iniciada por José Otero Pombo e Xosé Lois Martínez

O Conselleiro de Medio Ambiente estivo presente na entrega da distinción ao Consorcio de Santiago

O CMA nomeu durante o transcurso da súa Asemblea Anual ao Consorcio de Santiago de Compostela como terceiro socio de honor da
entidade, recollendo o testigo de José Otero Pombo e Xosé Lois
Martínez. O galardón foi recollido polo seu presidente, Xosé Sánchez Bugallo.
Este recoñecemento recala no Consorcio por promover e fomentar
o uso da madeira nas múltiples rehabilitacións que impulsa. Con
esta figura, o CMA trata de poñer en valor o labor de promoción da
madeira por parte de persoas ou institucións.

Representantes e empresarios do sector asistiron á Asamblea

O Consorcio conta con numerosos
recoñecementos internacionais. Entre eles, o Premio Europeo de Urbanismo 1998 ou o Premio Hábitat de
Boas Prácticas da ONU 2002
Xosé Blanco dirixiu unhas palabras aos asistentes e aos medios de comunicación
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“En momentos de crise enerxética como
a actual, a madeira convértese nun
material fundamental nas construcións”

“

Jorge Duarte é o novo decano do Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia (COAG). Substitúe no cargo a Celestino García Braña
quen representou a esta entidade durante cinco anos.
Duarte inicia esta nova etapa profesional nunha época na que todas as profesións relacionadas coa construción están a atravesar
un momento de incerteza e cambios.

Cómpre unha maior difusión
das bondades da madeira ante
os arquitectos”

Como afronta esta nova etapa profesional?
Acepto o cargo de decano con moita preocupación porque estamos a
vivir un momento de crise moi complicado. O Colexio de Arquitectos
debe abrir novos campos de mercado orientados á rehabilitación, o
territorio, etc. O COAG está inmerso nun proceso de transformación
impulsado pola crise polo que temos que facer fronte a un cambio
de modelo.
O proceso de transformación que debe experimentar o COAG debe
ser máis radical posto que sufrimos un cambio de modelo social: antes visábanse máis vivendas das que eran necesarias, agora estamos
a vivir o colectivo dos arquitectos un momento case dramático sen
apenas vivendas visadas.
En que liñas vai a traballar para conseguir superar a actual
situación que está a atravesar o sector?
Cómpre recuperar campos de traballo que antes estaban
abandonados como a ordenación territorial, o medioambente, recuperar os traballos coa administración local,
etc. Trátase de accións que en épocas de bonanza, os
arquitectos deixamos apartados e son fundamentais.

Jorge Duarte, decano do COAG

avances neste eido e todos moi positivos, pero debemos apostar pola
rehabilitación do patrimonio construído. Hai que mellorar os envolventes das fachadas, os illamentos, … en definitiva, ampliar o campo
da rehabilitación.
Que cre que hai que cambiar para que os promotores e os clientes
confíen na rehabilitación?
Para convencer aos clientes / promotores é imprescindible amosar
bos exemplos que demostren que a rehabilitación é unha inversión
recuperable a curto prazo. Ademais, cómpre facer un esforzo para
que os custes da rehabilitación non sexan superiores aos da nova
construción.

“

Debemos facer un esforzo para
que os custes da rehabilitación
non sexan superiores aos da
nova construción”

ce o 50% da madeira que se consume en España, temos que valorar a
abundancia coa que contamos deste material no noso territorio. Que a
produción esté preta do consumo é un valor fundamental.
Cre que existe o suficiente entendemento entre o colectivo arquitectónico e o sector da madeira? En que aspectos cre que se
debería mellorar?

Por onde cre que pasa o futuro da arquitectura?

Como sabe, recentemente o CMA nomeou ao Consorcio de Santiago de Compostela, socio de honor polo seu labor na rehabilitación
de edificios históricos. Como valora o labor desta entidade?

Ao igual que a sociedade mudou o seu modelo, a arquitectura tamén ten que experimentar un cambio.
Ten que apostar pola racionalidade e o sentido común,
pola economía dos medios. Xa superaramos as épocas
dos arquitectos “estrela” ou das obras arquitectónicas
unicamente mediáticas; os arquitectos temos que estar máis próximos á sociedade e, sobre todo, as súas
necesidades.

O labor que desenvolve o Consorcio de Santiago é exemplar, cunha
aposta clara pola rehabilitación entendendo que é necesario manter
sistemas construtivos e materiais tradicionais. Ademais, o Consorcio
é unha institución recoñecida internacionalmente o que serve de promoción para os traballos que se realizan en Galicia.
O seu labor continuou a pesar dos momentos difíciles, o que lle permitiu rematar obras que hoxe poden ser desfrutadas e apreciadas
pola sociedade.

Como experto en rehabilitación, cre que en Galicia
se está a traballar ben nesta liña ou debería potenciarse máis?

En canto á madeira, como considera arquitectónicamente este material?

Que acción conxunta proporía ao CMA?

En momentos de crise enerxética como a actual, trátase dun material
ao que hai que mirar cara el. Trátase dun material reciclable, natural,
renovable… que conta cunha produción sostible. Debe ser unha aposta
clara no momento actual. Ademais, tendo en conta que Galicia produ-

Facer accións formativas orientadas aos arquitectos e dirixidas ao
sector da construción. Deste xeito, conseguiremos abrir esas accións
divulgativas cara á sociedade. Entre todos, debemos ser capaces de
amosar as virtudes da utilización deste material.

En canto á rehabilitación de centros históricos o traballo desenvolvido é exemplar. Fixéronse numerosos

Cómpre unha maior difusión das bondades do produto ante os arquitectos. Existen moitos arquitectos que aínda teñen prexuízos a empregar a madeira pola falta de información que teñen deste material
e dos seus usos.
Considero moi importante a difusión das novas aplicacións de materiais tradicionais como a madeira. Para iso, é necesario que os arquitectos aumentemos a nosa formación neste campo. Todos debemos
ter un obxectivo común: conseguir que a sociedade entenda e valore
os beneficios que representa para o benestar e a saúde o uso dun
material como a madeira.

Revista Albura

10

Resultados do sector

O recuncho do asociado

A industria da madeira presenta uns resultados
máis positivos grazas aos subsectores máis internacionalizados
A facturación nas empresas de carpintaría e mobiliario de Galicia
continúa decrecendo porque non se reactiva o consumo nacional
de produtos de madeira

A sociedade constitúese en 1997 e xurde dun proxecto de I+D+I encabezado
polos irmáns Villapol e polo Centro Tecnolóxico da Madeira (CIS Madeira).
Unha vez realizados todos os estudos de mercado pertinentes e tras visitar
diferentes centros tecnolóxicos e plantas de fabricación europeas, montaron unha fábrica de perfís laminados para fiestras de madeira, partindo
do Eucalipto Glóbulus, unha materia que procede de montes galegos e de
plantacións sostibles.

Os efectos da crise seguen facendo mella nas empresas de madeira
debido aos problemas estruturais que arrastra o sector. Entre outros
factores, a situación de escasez dos recursos forestais, xunto coa falta
dunha política forestal que incentive inversións no monte e o escaso
compromiso das institucións públicas por promover o uso da madeira
provocaron esta situación de crise no sector.

Laminados Villapol comeza no ano 2001 a fabricar un produto novidoso para
o mercado nacional, pero moi coñecido para os grandes fabricantes de fiestras de madeira europeos e que cumpre todas as esixencias recentemente
implantadas.

A industria da madeira galega facturou o pasado ano 1.722 millóns
de euros, o que supón un incremento do 6% con respecto a 2010. Sen
embargo, se o comparamos co ano 2007, deixáronse de facturar 697
millóns de euros.
Ana Oróns, secretaria xeral de FEARMAGA, e Ricardo González, xerente do CMA

Moble e carpintaría, en descenso
A actividade en mobiliario e carpintaría continúa en descenso, cunha facturación de 485 millóns de euros, o que supón un 9,4% menos que en 2009.
O emprego resentiuse, pasando de 14.246 traballadores directos a 13.109.
EVOLUCIÓN DA FACTURACIÓN DA SEGUNDA TRANFORMACIÓN

774

2007

Fonte: Elaboración propia

2008

- Taboleiro alistonado: trátase dun taboleiro a partir de listóns de madeira
ecolados entre si, creando medidas no ancho e no largo, segundo sexa necesario. Aplícase, fundamentalmente, para fabricar escaleiras de madeira.
Este produto comercialízase no mercado nacional.

A caída da actividade dentro da industria de segunda transformación
da madeira atópase en dúas realidades económicas que se repiten por
segundo ano consecutivo:

686
535

2006

A caída de actividade na industria de segunda transformación por segundo ano consecutivo débese á crise que está atravesando a construción en España e o descenso do consumo de produtos de madeira.
De todos modos, aprécianse diferenzas significativas: mentres nas empresas de carpintaría existe un descenso da facturación de 23%, nas
empresas de mobiliario ronda o 6%.

Os produtos que fabrica Laminados Villapol son:
- Perfil laminado: consiste en pegar normalmente 3 táboas de madeira de
Eucalipto Glóbulus, formando unha sección idónea para a fabricación de
fiestras de madeira con medidas estandarizadas no mercado europeo. Comercialízase en países da Unión Europea. No ano 2010, máis do 65% do total
fabricado enviouse a diferentes países europeos.

Explicación a estes resultados

Mobiliario e Carpintaría
742

A internacionalización,
clave para superar a actual situación de crise
Laminados Villapol, S.A. é unha pequena empresa familiar con sede en
Trabada (Lugo) e que na actualidade emprega a 35 persoas. Conta cunha
tradición empresarial no sector forestal e da segunda transformación da
madeira.

A industria da madeira galega presentou o pasado mes de abril os resultados de actividade ante os medios de comunicación. Na presentación
estiveron presentes Ana Oróns, secretaria xeral de Fearmaga, e Ricardo González, xerente do CMA.

2009

485

200
2006
2007
2008
2009
2010

2010

En miles de euros
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- Elementos estruturais: vigas e correas fabricadas encolando táboas de
distintos anchos. Este produto utilízase, principalmente, en obras de rehabilitación e comercialízase no mercado nacional.
En relación aos obxectivos comerciais da compañía e partindo da base de
que o produto “estrela” é o perfil laminado para a fabricación de fiestras
de madeira, o mercado sitúase en países como Alemaña, un dos maiores
fabricantes de fiestras de madeira do mundo.
Laminados Villapol iniciou tamén a xestión comercial apoiado no programa PIPE do Instituto de Comercio Exterior que asigna a unha persoa especialista en mercados exteriores. No ano 2001 comezaron os contactos con
fabricantes de fiestras de madeira de Alemaña e a posterior presentación
do seu produto. Tamén se contactou con distribuidores e posibles axentes
comerciais.
O traballo de introdución foi longo e intenso debido á desconfianza que
xera no mercado alemán a presentación dunha madeira descoñecida e sen
traxectoria na fabricación de fiestras, por ser un produto fabricado nun
país que xera dúbidas e pola realización de diferentes estudos e probas en
centros tecnolóxicos alemáns.
Para iso, a compañía tivo que gañar a confianza do mercado alemán e identificar canais adecuados para realizar campañas efectivas de marketing e
de publicidade. Por un lado, comercializouse a madeira laminada de Ecualipto Glóbulus a través dun distribuidor pero tamén cun axente que vixila o
bo facer do propio distribuidor e ofrece un trato personalizado ao cliente.
Para abrir novos mercados fóra de Alemaña foi necesario a presenza do
distribuidor alemán, polo seu coñecemento do comercio europeo e mundial
e por gozar dun gran prestixio profesional. Deste modo, o perfil laminado
de Villapol chegou a países como Letonia, Lituania, Chequia, Rusia ou Bulgaria, entre outros. Tamén están a realizar vendas directas a fabricantes de
fiestras sen a intervención de ningún intermediario en países como Francia
ou Italia.
Para acadar este fluxo comercial estable e continuo foi preciso o traballo
constante durante 4 anos. Os responsables de Laminados Villapol cren que
non é posible manterse no mercado sen investir en eficacia empresarial, investigación, desenvolvemento e, todo isto, avalado por un gran equipo humano, cunha coidada atención ao cliente e cunha gran calidade do produto.

Descenso da construción no mercado nacional. España foi o segundo
país de Europa de maior caída de actividade no sector, unicamente por
detrás de Irlanda (segundo datos facilitados por Eurostat).
O consumo doméstico non amosou signos de recuperación. Segundo o
último informe do Observador de CETELEM existen obstáculos que non
se superaron para que o consumo de moble se reactive. Entre outros,
sinala os baixos índices de confianza e a escasa capacidade financieira
das familias, o que está aprazando a decisión de compra.

Mostra disto é a implantación dun Sistema de Calidade e Medioambente
(ISO 9001 E ISO 14001), ademais de estar involucrados na certificación forestal como ferramenta de promoción da xestión forestal sostible cumprindo coas esixencias de PEFC e FSC.

Para paliar parte destes efectos negativos, as empresas galegas avanzaron cara un maior nivel de internacionalización, a mellora da súa
competitividade e unha clara orientación cara o mercado.

No ano 2009, ademais, Laminados Villapol incorporou os requisitos da norma OHSAS 18001 o que lle compromete co control da xestión da seguridade
e saúde no traballo.
Óscar Villapol
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Entrevista a Alfredo Rodríguez, presidente do Cluster da Madeira de Galicia

As actuacións do Cluster deben nacer das
necesidades e demandas dos seus asociados
Alfredo Rodríguez toma as rendas do Cluster da Madeira de Galicia (CMA) para os próximos dous anos asumindo as responsabilidades que implica a presidencia desta entidade e con gran
orgullo e ánimo para seguir pelexando polo futuro do CMA e polos
intereses dos seus asociados.
Con vinte anos de experiencia no sector madereiro, transmite
unha mensaxe de optimismo de cara ao futuro e indica que, “entre todos”, é posible atopar novas fórmulas para superar a actual situación de crise e manter as que tan bos resultados deron
nos últimos anos.
Como afronta o reto de presidir o Cluster da Madeira de Galicia?
Afróntoo con moito respecto. Respecto por unha entidade que representa a gran parte das empresas máis importantes da cadea da
madeira de Galicia. Respecto polo labor e o esforzo que os meus
antecesores desenvolveron desde a constitución do CMA e polos hándicaps que a situación actual nos obriga a sortear.
Afronto este reto coa mesma responsabilidade que afronto o meu
traballo na empresa, coa idea de maximizar o rendemento dos recursos cos que contamos para dar resposta ás necesidades reais e
prioritarias dos asociados. Neste escenario tan volátil a realidade
obríganos a fiar fino para acertar e priorizar serena e obxectivamente
as demandas do sector.
Como valora a xestión realizada polo seu antecesor, José Blanco?
José Blanco esforzouse en dar o mellor de si mesmo, tratando de sacar adiante os proxectos que os asociados demandabamos. Recordo a
José animándonos a facer propostas e expór aquelas necesidades que
os asociados considerásemos que desde o Cluster podían converterse
en proxectos, ferramentas de mellora, formación ou comunicación.
Para min, José representa a imaxe dun loitador que cre firmemente
en que as cousas son sempre mellorables e que se nega a dar unha
batalla por perdida.
José Blanco puxo o listón moi alto e desde aquí quero felicitalo e
agradecerlle a súa achega ao CMA. Agradézolle que, ata o final da
súa presidencia, se preocupase de asegurar unhas garantías mínimas
de continuidade e de futuro para o Cluster, aceptando mesmo formar
parte da actual Xunta Directiva do CMA.
En que liñas cre que debe traballar o CMA para facer fronte ao
actual contexto socioeconómico?
O Cluster debe identificar as necesidades reais dos seus asociados
para canalizar os recursos de maneira eficiente e ser capaz de darlles
as respostas que demandan. Este aspecto sempre é o máis comple-
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Alfredo Rodríguez nas inmediacións das instalacións do CMA e no seu despacho

xo na empresa e inexorablemente debe trasladarse a unha entidade
como o Cluster. Este foi o camiño que iniciaron os nosos antecesores
e que debemos preservar no noso achegamento ao asociado porque
nas empresas asociadas é onde deben nacer as actuacións do Cluster.
Debemos seguir traballando na comunicación á sociedade e ás institucións do que realmente representa a cadea industrial da madeira
en Galicia. Os meus fillos sorpréndense de que o seu pai corte árbores porque na súa educación inculcámoslles que é algo que hai que
evitar, custe o que custe, aínda que sexan moitas as familias galegas
que están a sortear a crise e o paro co que lles achega a venda de
madeira. Creo que avanzamos neste aspecto pero quédanos traballo
para a miña etapa e para algunha máis.
Tamén é importante que continuemos unindo esforzos coas demais
asociacións do sector. A nosa mensaxe nos grandes temas é coherente e debe sintonizar coa mensaxe de todo o sector porque se non,
alguén estarase equivocando.
Que obxectivos márcase para a entidade, como presidente, a curto prazo?

tentabilidade competitiva futura porque estamos perdéndoa, en progresión xeométrica, desde a base dos nosos recursos máis primarios.
Un exemplo está en que moito do noso monte hoxe non compite. E
dame a impresión de que a medida que se avanza na cadea este aspecto crece como unha bola de neve. Este debate non o abro eu, está
aberto desde hai tempo, desde as asociacións relevantes do sector.
Os obxectivos irán manando do seo da Xunta Directiva e do interese
xeral, eu son unha achega máis.
Cales cre que son as principais debilidades e fortalezas coas que
conta o CMA na actualidade?
Máis aló das conxunturais e inherentes ao Cluster, a maior debilidade podería estar no recorte importante de recursos que se sofre. As
maiores fortalezas diría que residen nas capacidades profesionais dos
asociados e da propia Xunta Directiva.
Que mensaxe lle gustaría transmitir aos asociados?

Os obxectivos a curto prazo están xa establecidos no Cluster e presentáronse na última asemblea. Son partidario de empezar con cautela e non expór obxectivos polo mero feito de expolos. Primeiro
analizaremos en detalle as inquedanzas das empresas asociadas e
tentaremos implicalas no posible.

Pedímoslles aos asociados paciencia ante todos os mecanismos que
se utilizan para solicitar información. En ocasións pode parecer que
a túa propia asociación fiscalízache demasiado: datos, enquisas, visitas, convocatorias a reunións das que logo non sacas conclusións
positivas. Isto pode xerar a sensación de que estamos a perder o
tempo pero a realidade é que o Cluster só poderá achegar valor ao
maior número de asociados se detecta realmente onde e en que debe
incidir. Esta información está na súa propia casa.

Nos obxectivos a medio e longo prazo é onde o CMA vai atopar os
grandes retos. A cadea da madeira, na situación que se atopa, ten
a imperiosa necesidade de esforzarse en obxectivos con miras á sus-

Espontaneamente diríalles: Se o paga, anímese a utilizalo. Quizais en
moitas ocasións non atopen unha solución pero bastará que pite unha
vez para que valese a pena.
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Confemadera Galicia

Reflexións do asociado

Nace Confemadera Galicia para velar polos intereses do sector
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Sinerxia e made in Spain
“Sinerxia é o resultado da acción conxunta de dúas ou máis causas,
pero caracterizada por ter un efecto superior ao que resulta da simple suma de ditas causas“
Esta palabra forma parte do léxico empresarial. Nos últimos anos non hai foro empresarial, reunión de negocios ou comida de traballo no que este termo (que significa
cooperación) non se empregue. É un compañeiro de viaxe necesario no vocabulario de
calquer empresario, case diría que chega ser argot empresarial.
Que pena que agora que a “grasa“ desapareceu despois dun período excesivo de
bonanza e afloran os déficits estratéxicos de todos nós, limitámonos a utilizar este sen
dotalo de contido.
Nin os conflitos do noreste de África e os seus efectos no prezo do petróleo, nin os desastres naturais en Xapón, nin os temores sobre as débedas soberanas nos países periféricos da zona euro (principalmente Portugal) nin a continua contracción da actividade
no sector da construción, conseguiron que ante ese escenario dantesco compitamos
colaborando; colaborar e gañar fronte a só competir e perder.

Representantes do sector no acto de constitución de Confemadera-Galicia

A industria galega da madeira tomou o pasado 29 de abril a decisión de
maior trascendecia da súa historia dende o punto de vista asociativo:
agrupar a todo o sector coa creación de Confemadera - Galicia.

‘Made in Germany’: Excelencia Empresarial, Calidade, Rigor
Técnico.

Ata o de agora existían catro institucións que representaban ás empresas deste sector estratéxico para a economía e os intereses da industria da madeira de Galicia: Fearmaga, Monte Industria, Cluster da
Madeira de Galicia e Feceg. Representantes destas catro asociacións
decidiron agruparse de maneira permanente dando lugar a esta Confederación de Asociacións Empresariais.

‘Made in Italy’: Creatividade, Deseño, Marketing
‘Made in Spain’: Saberemos facelo? Saberemos darlle
contido?

Os obxectivos de Confemadera – Galicia son defender os intereses da
madeira galega e promover o seu uso a todos os niveis. Este paso ven a
sumar todos os esforzos realizados durante este anos pero sen perder
cada asociación a súa autonomía.

Iniciativas como o PRM (Lignum Facile) indícanos cal é
o camiño a seguir. Transmitirlle ao prescritor internacional
quen somos, de onde vimos e a onde ímos. Agruparnos
ante a pouca, escasa ou nula notoriedade das nosas
marcas en certos mercados ou nichos de mercado
baixo unha mesma marca paraugas… ‘Made in Spain’,
Lignum Facile, etc.

Ademais, esta Confederación buscará un posicionamento claro a nivel
nacional que aportará máis valor á industria galega.

Os seus obxectivos son
defender os intereses da madeira
galega e promover o seu uso
a todos os niveis
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No sector do moble cociña (no do moble en xeral) hai países cun valor marca
que se converte nun activo intanxible fundamental como Italia ou Alemaña, por exemplo. Esto facilita a posta en escena dos seus produtos nos
distintos mercados. ‘Made in Germany’, ‘Made in Italy’... convértense
en vantaxes competitivas; souberon tradicionalmente dotar de contido á palabra ‘sinerxia’. Temos que conseguir que no noso sector,
algún día, o ‘Made in Spain’ xere valor engadido.

Primeiros pasos de Confemadera-Galicia

A nosa meta ten que ser o camiño, non o final do camiño. En cada hito e cada paso estará a nosa meta.

Rafael Pérez, director xerente de Xoane
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Novas

Revisión dos proxectos POMA

Atopámonos no tramo final do Plan Estratéxico Operativo da Madeira
(2008-2011). Ao longo destes anos lanzamos os proxectos que as empresas participantes no deseño do Plan consideraron prioritarios.

O Cluster da Madeira de Galicia ultima
a posta en marcha da Cátedra da Madeira

Unha vez analizados os resultados acadados coa posta en marcha destes proxectos, neste último ano unicamente se lanzarán aqueles que
tiveron unha resposta positiva nas empresas participantes co obxectivo
de optimizar recursos e maximizar os resultados.

O Cluster da Madeira de Galicia, tras manter varios encontros coa Universidade de A Coruña, está ultimando a posta en marcha da Cátedra
da Madeira, un ambicioso proxecto que o sector leva anos solicitando.
O obxectivo desta Cátedra é potenciar actividades de investigación,
estudo e formación para impulsar o desenvolvemento sostible na construción civil e de vivendas.

Para participar en calquera destes proxectos ou para ampliar información, prégase contactar co CMA no teléfono 981 937 261 ou no mail
info@clustermadeira.com.
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Management e RRHH (MR)
 Proxecto PRUMA (Políticas de RRHH)
Implantación de políticas de RRHH no seo das empresas para contribuír á organización do
persoal e o incremento do seu desempeño.

 Proxecto FORDIR (Formación de Directivos)
Mellora da competitividade das empresas a través da formación de alto nivel dos seus cadros
directivos.

Excelencia Operativa (EO)

A madeira desempeñou un papel fundamental na creación de diversas
cidades galegas como A Coruña e Ferrol. Exemplo disto é a creación das
galerías da Marina, en A Coruña ou o seu emprego na construción de
astilleros e barcos da armada española, en Ferrol.

 Proxecto BENCHWOOD ( Benchmarking, Equipos de Mellora)
Obter reducións de custes e incrementar a produtividade das Operacións Industriais a través da
implantación de indicadores e equipos de mellora continua.

Innovación, Tecnoloxía e Deseño (ITD)

A actividade educacional e financieira do CMA
O pasado mes de febreiro o CMA organizou, xunto ao Igape, unha xornada dirixida aos asociados para buscar solucións de internacionalización e financiamento para as empresas. Nun contexto socioeconómico
complicado como o actual, a búsqueda de novas oportunidades e aliados convértese nunha materia fundamental.

 Proxecto Innocop (Innovación Cooperativa)
Identificar unha carteira de proxectos de innovación no seo das empresas. Documentar o proxecto prioritario para a busca de financiamento e sistematizar os procesos de innovación.

Por outra banda, o xerente do CMA, Ricardo González, acudiu á
Escola Politécnica Superior de Forestais de Lugo para ofrecer ao
alumnado un relatorio acerca dos retos e oportunidades do sector
da madeira. Os estudantes, futuros profesionais no sector, teñen
que coñecer a realidade da industria da madeira de Galicia e ser
partícipes de novas ideas.

Internacionalización e Marketing (IM)
 Lignum Facile
Fomentar a prescrición de produtos a través de accións de promoción e marketing dirixido ao
colectivo de prescritores.

O Cluster da Madeira de
Galicia dá a benvida a tres
novos asociados
O CMA conta con tres novos asociados aos que,
dende este espazo, queremos dar a benvida
e poñernos a súa disposición para traballar
conxuntamente. Eles son Carpintería Ramón
García, S.L., Ebanistería Allariz, S.L. e Sarman, S.L.
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Axudas e subvencións

Feiras

FURNITURE ASIA

HABITAT VALENCIA

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: IG175 - PROXECTO DE CONSULTORÍA
EXTERNA DIRIXIDOS Á ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCIEIRA DAS PEMES

Datas: 16/07/2011 a 18/07/2011

Datas: 20/09/2011 a 24/09/2011

TIPOS DE AXUDA: Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia non competitiva.

TIPOS DE AXUDA: Axuda en réxime de concorrencia non competitiva.

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

Lugar: Valencia (España).

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de
investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser beneficiarios as pequenas e medianas empresas
segundo a definición establecida pola Comisión Europea, que exerzan ou teñan intención de
exercer a súa actividade económica en Galicia baixo calquera forma de persoa xurídica de
obxecto mercantil.

Lugar: Karachi (Pakistan).

Máis información: www.feriahabitatvalencia.com

b) Desenvolver no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvencionables
que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable.
c)

Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo. Para estes efectos, o Igape poderá
esixir nas resolucións de concesión un determinado nivel de fondos propios que deberá
acreditar o beneficiario.

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.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Rematará ao 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.

CONTÍA DAS AXUDAS: Os proxectos aprobados contarán cunha subvención a fondo perdido
do 50% sobre o custo dos traballos de consultoría externa previstos na solicitude, co límite
de 6.000 euros por proxecto, sempre que conste acreditado que como resultado do proxecto
e do acompañamento dos consultores, a empresa beneficiaria obteña un financiamento en
algunha entidade financeira acorde coas necesidades a curto prazo detectadas na análise e
por un valor non inferior á cobertura do 50% desas necesidades.
No caso de non obter financiamento ou ser inferior ao establecido no parágrafo anterior, a
subvención reduciríase ao 30% dos custos dos traballos de consultoría.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Rematará o 30 de xuño de 2011 ou no momento do esgotamento do crédito orzamentario.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG107 - RE-EMPRENDE 2010 - PROXECTOS
DE CREACIÓN DE EMPRESAS OU INVESTIMENTOS EN EMPRESAS NOVAS
PROMOVIDAS POR NOVOS EMPRENDEDORES

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG179 – RE-SOLVE + APOIO
AO CIRCULANTE
TIPOS DE AXUDA: Préstamos ou pólizas de crédito en réxime de concorrencia non competitiva.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
(a) Pequenas e medianas empresas.
(b) Persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou
calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou que se atopen na
situación que motiva a concesión da subvención.
CONTÍA DAS AXUDAS: Axuda en forma de garantía: consistirá no reaval do Igape durante a
vixencia da operación de préstamos / crédito, en garantía do 25% do risco asumido pola SGR.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: O 15 de setembro do 2011 para as solicitudes na entidade financieira por parte do solicitante e o 14 de outubro do 2011 oara a
presentación das entidades financieiras no Igape.
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: Subvención en réxime de concorrencia non competitiva
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pequenas e medianas empresas segundo a definición da Comisión Europea, que exerzan ou teñan intención de exercer a súa actividade económica en
Galicia baixo calquera forma de persoa xurídica de obxecto mercantil.
CONTÍA DAS AXUDAS: Respectando os límites establecidos para cada tipo de gasto no artigo
3ª destas bases, con carácter xeral, a subvención non superará o 40% dos gastos subvencionables.

FURNITEX

INTERCASA

Datas: 21/07/2011 a 24/07/2011

Datas: 01/10/2011 a 09/10/2011

Feira de moble.

Feira internacional de solucións decorativas globais.

Lugar: Melbourne (Australia).

Lugar: Lisboa (Portugal).

Máis información: www.furnitex.com.au

Máis información: www.intercasa.es

100% DESIGN
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FURNITURE. HOTEL. HOME. RESTAURANT

Datas: 05/09/2011

Datas: 12/10/2011 a 14/10/2011

Feira de deseño.

Feira internacional especializada en mobles de hoteis, cafés e restaurantes.

Lugar: Londres (Reino Unido).

Lugar: Sochi (Rusia).

Máis información: www.100percentdesign.co.uk

MEUBLE PARIS

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

HIGH POINT MARKET
Datas: 22/10/2011 a 27/10/2011

Datas: 09/09/2011 a 13/09/2011

Lugar: High Point (Estados Unidos).

Feira de moble.

Máis información: www.highpointmarket.org

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

Lugar : París (Francia).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG180- RE-SOLVE + REFINANCIAMENTO
DE PASIVOS

Máis información: www.autumnfurniturefair.com

100% DESIGN

TIPOS DE AXUDA: Préstamos en réxime de concorrencia non competitiva.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pequenas e medianas empresas. Persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de
unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión
da subvención.
CONTÍA DAS AXUDAS: Axuda en forma de garantía: consistirá no reaval do Igape durante a
vixencia da operación de préstamo / crédito, en garantía do 25% do risco asumido pola SGR.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Rematará o 15 de setembro de 2011 para as
solicitudes na entidade financieira por parte do solicitante e o 14 de outubro de 2011 para
a presentación das entidades financieiras no Igape.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es; informa@igape.es.

XXIV FEIRA DO MOBLE DE GALICIA
Datas: 11/09/2011 a 19/09/2011

Datas: Pendente de confirmación
Feira de deseño contemporanéo de Tokio.

Lugar: Madrid (España).

Feira de moble.

Lugar: A Estrada (España).
Máis información: www.feiradomoble.com

HABITARE FURNITURE

THE SLEEP EVENT-HOTEL DESIGN
Datas: Pendente de confirmación
Feira de arquitectura.

Lugar: Londres (Reino Unido).

Datas: 14/09/2011 a 18/09/2011
Feira de deseño e decoración de interiores.

Lugar: Helsinki (Finlandia).
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Feiras

CONFOREXPO
Datas: 04/11/2011 a 13/11/2011
Feira do fogar e tempo libre.

Lugar: Bordeaux (Francia).
Máis información: www.conforexpo.com

MEUBLE
Datas: 05/11/2011 a 13/11/2011
Feira do moble e decoración de interior.

Lugar: Nice (Francia).

MEBEL
Datas: 05/11/2011 a 13/11/2011
Feira internacional do moble, accesorios e tapizados.

Lugar: Moscova (Rusia).
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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

