Albura
Capa branda, de cor branca, que se atopa inmediatamente debaixo da cortiza dos troncos, formada polos aneis anuais máis
xoves. Médula da madeira.
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O reto
Estos días moitos de vós pensaredes coma min “por fin remata este 2009”. Un dos anos máis difíciles que eu recordo para a industria da madeira. Sen embargo, non debemos renunciar a pensar na parte positiva das nosas vivencias,
é importante extraer aspectos positivos. Aínda que todos quixéramos non ter pasado por estes momentos, estou
seguro de que nos serven para descubrir cousas ata agora desapercibidas e que, sen dúbida, nos preparan mellor
para o futuro. O camiño é longo e cheo de obstáculos pero como empresarios non nos asusta, somos loitadores por
natureza.
Ademais, estamos de noraboa. A madeira e os seus produtos estanse a situar como o material de futuro. Nunca
antes tivéramos esta oportunidade ao noso alcance. Fronte a outras materias primas temos un gran aliado para
recuperar mercado. Chegou o noso momento e temos que estar preparados para ofrecer solucións, para realizar
alianzas con outros sectores, con profesionais, coa Administración. Nunca antes prescritores como os arquitectos ou
os deseñadores estiveron tan preto de nós, son relacións que temos que coidar.
Non obstante, debemos ser rápidos á hora de realizar os cambios necesarios nas nosas empresas e adecuarnos ás
necesidades do mercado. Deixemos atrás as lamentacións sobre o pasado e camiñemos en positivo cara o futuro.
Penso que nese futuro hai actitudes que son clave. En primeiro lugar, temos que adecuar as estratexias ás novas
necesidades do mercado. Isto lévanos a incorporar, de xeito natural, ás nosas empresas unha cultura do deseño e
a innovación. Sempre pensado en xerar un valor engadido que poida ser percibido polos nosos clientes e polo
consumidor final. A experiencia dinos que todas estas claves son máis sinxelas si as abordamos dende a colaboración e a cooperación entre empresas, entre outras razóns porque o noso tamaño non é competitivo para
percorrer o camiño de xeito individual.
Necesitamos axuda para avanzar. Neste senso, dende o Cluster da Madeira de Galicia temos claro que acudiremos á Administración para que nos axude, pero o cambio ten que estar liderado dende o propio sector.
Temos que ter claro que queremos. O que parece lóxico é que, no mundo globalizado actual, é insostible
que existan 3.000 empresas dentro do sector facendo practicamente o mesmo, sen diferenzas. É preciso
especializarse, e este proceso temos que lideralo ou producirase de xeito natural. Esta segunda opción
será mais dura porque non seremos donos do noso futuro.
Para afrontar o cambio fai falla diálogo e moita reflexión. Temos que visualizar onde queremos estar
dentro de tres ou cinco anos, e tomar decisións en consecuencia. Teño a convicción de que se teñen
que producir tamén dous feitos: o abandono da nosa cultura minifundista de traballar cada un de
xeito individual, e propiciar o nacemento da industria auxiliar dentro do sector.
Todo un reto, sen dúbida, ou simplemente unha decisión máis para garantir o noso futuro. E non
me cabe a menor dúbida de que o temos. Coma moitos de vós non sei que vai pasar no futuro
pero o que teño claro é que todo está mudando e nos tamén temos que mudar, sen perder máis
tempo.
Un saúdo para todos, felices festas e moito ánimo.
José Blanco
Presidente do CMA.
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Olladas sobre a industria da madeira:
José Otero Pombo
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“A madeira, como material sostible,
natural e autóctono debería ter
unha presenza maior nas construcións galegas”
A primeira ollada sobre a industria da madeira realízase ao promotor e construtor compostelán, José Otero Pombo, primeiro socio de honor
do CMA. Recoñecemento outorgado o pasado mes de abril polo seu valioso labor de promoción e compromiso no uso da madeira como material
construtivo ao longo da súa dilatada traxectoria profesional.O binomio que mantén dende fai anos co arquitecto Víctor López Cotelo valeulle
o recoñecemento da profesión, contando no seu haber con obras valoradas internacionalmente pola súa calidade arquitectónica e a súa adaptación ao espazo. A madeira é para Otero Pombo un referente en todas elas.

Son coñecidas as rehabilitacións que realizou en Santiago, moitas delas recoñecidas con prestixiosos premios a nivel internacional. Que
papel xoga a madeira nestas actuacións? Concebiría as súas obras sen
o emprego deste material?

Cando xurde o seu interese polo uso da madeira?

A decisión de empregar madeira nas miñas obras foi unha decisión do
arquitecto e eu estiven dacordo, unha vez coñecidos os seus valores. A
madeira, como a pedra, é un material relacionado directamente con
Galicia, é algo noso.

O interese sempre estivo presente en maior ou menor medida. É certo
que a relación que manteño co arquitecto Víctor López Cotelo dende
fai dez anos potenciou o meu interese por este material. López Cotelo
é catedrático na Universidade de Múnich en Patrimonio e os dous compartimos as mesmas inquedanzas sobre a madeira.

Agora estou cun novo proxecto, Aldeamento O Cubeiro, que era unha
antiga fábrica de curtidos. Estamos estudando incorporar no exterior
a madeira, pero temos que valorar diferentes alternativas que sexan
fiables. Temos que ter as garantías que teñen noutros países para poder
seguir adiante.

Coñecendo a vinculación tan estreita que existe entre Galicia e a
madeira, por que non existen máis vivendas realizadas?

Como ve a actual coxuntura en relación co sector da madeira?

Existen varios factores para que os promotores non terminen de apostar
por ela: a falta de información e formación. Ao non existir formación
moitas veces realízase un mal emprego do produto. Por exemplo, na
década dos 70 a utilización do eucalipto suscitou polémica. O problema
é que moitas veces se empregaba sen ser o material idóneo para certas
aplicacións, o corte da madeira tampouco era o axeitado ou, incluso,
a súa idade.
A falta de formación e o mal uso da madeira é o lastre que viviu este
material. Cómpre facer autocrítica e pensar que parte da responsabilidade é do sector da madeira por non favorecer un material galego que
é punteiro a nivel europeo.

A situación que está a vivir o sector non me sorprende, posto que é consecuencia da crise da construción, polo que é lóxico que o da madeira
tamén se resinta. Esta situación debe servir para que o sector se reinvente, hai que aproveitar a crise para facer novas cousas
A información e a formación son claves para o futuro do sector da madeira.
O construtor Otero Pombo no seu despacho en Santiago

“ A información
e a formación
son claves para o futuro
do sector da madeira

Obras máis destacadas
De esquerda a dereita
e de arriba a abaixo: A
Vaquería, Abril Lares,
Caramoniña, Muíño
Carme de Abaixo e Entregaleras, todas elas
no concello de Santiago de Compostela

”

Que cousas habería que mellorar?
Debería existir unha formación de arriba para abaixo e creo que é fundamental que nas escolas especializadas en arquitectura instauren unha
cátedra da madeira. Os estudantes que, ao rematar a escola teñan
contacto coa madeira, deberían ter unha formación especial. Tamén
se debería importar coñecemento. Na actualidade hai países que levan
moitos anos tratando a madeira, utilizándoa moito máis que nós para a
construción. Este sería un dos camiños a seguir. Ademais, a presenza da
madeira galega no exterior, de momento, é testimonial. Esto ten que

cambiar se queremos que se comece a valorar o noso produto.
Como cre que percibe a sociedade este material?
A sociedade desconfía da durabilidade da madeira. Fai falla unha cultura
de mantemento. Aínda non está arraigada aquí esa cultura, mentres que
en moitos países europeos é algo que se ve con normalidade.
Hai que saber extraer da madeira todos os valores positivos que presenta fronte a outros materiais. Agora que se fala tanto de sostibilidade
sempre aparece ligado a este termo a madeira. É importante que se
transmita á sociedade que non vai dar problemas. De todos é sabido que
a madeira contamina menos, sempre e cando sexa madeira de Galicia,
posto que se a importamos doutros países, o transporte xa contaminaría
máis que empregar outros materiais.
Todo o que xira arredor da madeira e aos seus usos non está aínda desenvolvido. Hai que diversificar, posto que é un gran produto que si se
emprega ben pode dar moitos froitos. En países europeos a utilización
da madeira é moito máis ampla que aquí. Esto débese, en gran medida,
á formación que se imparte na universidade. Por exemplo, nos países
europeos a maior parte dos alumnos que estudan arquitectura proceden
de formación profesional. Deste modo, adquiren un gran coñecemento
e práctica. Coñecen a profesión dende abaixo.
Como valora o traballo que se desenvolve dende o Cluster da Madeira
de Galicia?
Os obxectivos do Cluster da Madeira penso que deben estar baseados
nun obxectivo colectivo. Abrirse a novas aplicacións, reinventarse e
adaptarse a esta nova circunstancia que estamos a vivir. Este obxectivo
colectivo debe ir encamiñado a ampliar o uso da madeira. Penso que o
Cluster debe apostar pola formación e a información.
A participación cidadá é vital para que se avance neste sector. No tema
da madeira deberíase chegar a toda a sociedade, que coñezan as súas
cualidades. Que a xente acabe queréndoa. É necesario sensibilizar á sociedade posto que nunca houbo tanto foro como agora, e hai que saber
aproveitar este momento.
En que ámbito de traballo se debería facer un maior esforzo?
Boto de menos os labores relacionados coa sensibilización da sociedade. Penso que hai que facer máis fincapé na formación de base. Tamén
é necesario que exista máis información para os cidadáns. É un labor
importante pero tamén lento. A mentalidade hai que cambiala pouco a
pouco. De todos modos, penso que a existencia dun Cluster da Madeira
xa é un paso importante e positivo dentro de todos estes cambios.
Construción Ponte Sarela en Santiago
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Novas de empresa

O recuncho do asociado: Carpintería Valverde
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Carpintería Valverde: 30 anos
de experiencia no sector

Galiperfil integrará o
Microban nos seus produtos

Empresa especializada no mecanizado de pezas e na fabricación de conxuntos e portas en madeira e taboleiro. Carpintería Valverde conta con
más de 30 anos de experiencia e co paso dos anos preséntase como un socio tecnolóxico para a fabricación de pezas especias que precisan os
sistemas produtivos de diversas empresas e sectores industriais.

Galiperfil, a primeira empresa galega especializada na fabricación de molduras recubertas con chapa de madeira natural, ven de firmar un
contrato en exclusiva a nivel europeo con Microban para o tratamento de revestimentos de paredes e teitos.

Co emprego das técnicas mais avanzadas de deseño, e os medios de
produción mais modernos Carpintería Valverde está capacitada para
producir calquera tipo de peza en madeira o en materiais asimilados.
A partir dun deseño en 2D ou 3D, o equipo humano que conforma Carpintería Valverde empregando os programas de deseño más avanzados
como SOLIDWORKS e AUTOCAD, e o programa de mecanizado de ALFACAM son capaces de axustarse ás necesidades dos seus clientes, creando
pezas únicas para cada un deles.

Trátase dun sistema que permite a protección continua contra o
crecemento de bacterias, mofo e cheiros a causa das mesmas, sen
alterar o rendemento, color ou aspecto físico do produtos.

Exemplo de produto elaborado pola Carpintería Valverde

A especialización no mecanizado de taboleiros de resinas fenólicas, fai
que desde o ano 2004, Carpintería Valverde tamén se adique á fabricación de taquillas, mamparas divisorias de baño e encimeiras para mobles
de cociña.
A innovación xoga un papel principal na empresa. Carpintería Valverde,
aporta solucións aos lanzamentos de novos produtos e desenvolve novos
procesos para diminuir os prazos de entrega e adaptarse ás necesidades
de demanda do mercado.

A fabricación de pezas para parques infantís e a produción de portas de
entrada e interiores realizadas en madeira maciza é outra das áreas de
negocio de Carpintería Valverde.

Microban é unha protección integrada no produto durante a súa
fabricación que permite dar unha protección antibacteriana continua, efectiva e duradeira. Na actualidade xa se pode atopar en
produtos médicos, industrias e de consumo de máis de 30 países
en todo o mundo.
Os sistemas fabricados empregando Microban son estritamente
controlados para asegurar a súa calidade e son sometidos a revisións regulares para garantir o seu rendemento.

Galiperfil
É una empresa asociada ao Cluster da Madeira de Galicia que se
funda no ano 1993 na comarca
de Ferrolterra e cinguía a súa actividade inicial ao revestimento
con chapa, papel e PVC. Despois
especialízase na produción de
molduras rechapadas con madeira natural e na actualidade a súa
actividade céntrase no revestimento de taboleiros MDF con láminas de madeira natural.

Vista aérea da planta de Galiperfil

Entre os seus principais clientes se atopan Castrosua, Gonsusa, Industriais Delta Vigo ou Hermanos Sánchez Blanco.

Carpintería Valverde tamén se adica á fabricación de portas, cornixas e
molduras para a industria do moble de cociña, e encimeIras en taboleiros de resinas fenólicas tipo Trespa.
Outra das súas áreas de negocio é a relativa ao mecanizado de pezas
para a fabricación de autobuses e a restauración de vehículos clásicos
así como o mecanizado de pezas para a construción naval, deportiva e
civil mobiliario urbano.

A súa visión sobre o sector
A situación actual
A crise económica condicionou ao sector por dúas vías. o parón da construción
e a restrición do crédito. No caso das empresas pequenas hai que engadir
a carencia de plans urbanísticos urbanos que impiden a posta en marcha de
novas edificacións.
O futuro
A diversificación é o principal reto xunto coa creación e defensa dunha marca
calidade cara aos mercados exteriores. Ademais teremos que adaptarnos aos
novos produtos e diminuír os prazos de entrega polo que as estruturas empresariais deberán ser máis flexibles.

Instalacións Carpintería Valverde
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O papel do CMA
O Cluster axuda ás nosas empresas en problemas comúns: financiamento, expansión de novos mercados, etc. Con estas acciòns e cos labores de
formación,asesoría pódense obter importantes beneficios, sobre todo para
empresas pequenas que doutro xeito terían moi limitado o acceso a estes servizos e axudas.

Comparte con todos os lectores da revista
Albura as novas da túa empresa ou unha
reflexión sobre calquera inquedanza do
sector. Anímate a participar e envíanos a
información a: coordinacion@clustermadeira.com.
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Arquitectura e Madeira
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Arquitectura e Madeira,
primeiro achegamento da industria da madeira
aos arquitectos galegos
O Cluster da Madeira presentou, o pasado 19 de novembro a rede “Arquitectura e Madeira” actuación que promove a transformación colectiva
e a innovación social a través da integración de arquitectura, industria e sociedade. Esta actuación está enmarcada en Lignum Facile, iniciativa
estratéxica da industria, que ten como obxectivo contribuír á xeración de espazos de valor, entendemento e transferencia de coñecemento.

O acto de presentación contou coa presenza do Presidente da Xunta
de Galicia e máis de 130 profesionais da arquitectura, empresarios e
institucións vencelladas á arquitectura, á tecnoloxía e á innovación.
Entre os asistentes destacou o decano do COAG, Celestino García
Braña, e os arquitectos Manuel Gallego Jorreto, Yago Seara, Andrés
Fernández Albarat e Ana Isabel Piñeiro.

A rede Arquitectura e Madeira nace
para dotar aos profesionais da arquitectura dunha canle de comunicación
e entendemento sobre as
posibilidades construtivas da madeira

Esta iniciativa pon en valor as posibilidades construtivas da madeira ao tempo
que promove a transferencia de coñecementos entre os profesionais da arquitectura, a industria da madeira de Galicia e
a sociedade no seu conxunto.
O presidente do Cluster da Madeira de
Galicia, José Blanco, subliñou que o futuro do sector está en iniciativas coma
ésta, na que se tenta aunar os intereses
de empresas e arquitectos para construír
unha sociedade máis sostible. “Debemos
aproveitar a forza das nosas organizacións
e dos nosos profesionais, para desenvolver novas capacidades mediante redes
centradas na creatividade e a innovación, xa que so así poderemos
coexistir coa dinámica dos mercados e das empresas globais”.
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O evento en imaxes

Actuacións iniciais de Arquitectura e Madeira
No evento tamén se presentou a publicación “Arquitectura e Madeira”, que reúne 13 proxectos de arquitectura galega que constitúen
un pequeno expoñente dun mundo que dende a rede Arquitectura e
Madeira quere animar a descubrir e poñer en valor. En palabras dos
seus autores, “é un primeiro achegamento a través da madeira a
un conxunto de obras e arquitectos de contrastada calidade e compromiso co oficio
que traballan en Galicia, dende o que
mirar con optimismo as amplas posibilidades arquitectónicas e construtivas que
ten este material milenario tan cargado
de futuro”.

José Blanco, Alberto Núñez Feijóo e Carlos Quintáns presentaron a iniciativa Arquitectura e Madeira

José Blanco, presidente do CMA recibe ao Presidente
da Xunta de Galicia e ao Conselleiro de Medio Rural

No transcurso desta presentación tamén
se fixo alusión ao espazo www.arquitecturaymadera.es como outra aposta da rede.
Nela inclúese unha selección de máis de
50 obras a nivel mundial, incluídas as
obras da publicación. Este será un espazo
vivo que se actualizará de forma periódica ata superar as 100 obras e 17 casos
específicos de aplicación arquitectónica
da madeira.
Ámbolos dous proxectos foron executados
polos arquitectos galegos, Carlos Quintáns e Carlos Pita en colaboración con
Lignum Facile.

Lignum Facile é unha iniciativa
liderada por empresas do Cluster da
Madeira de Galicia que apostan por
xerar espazos de valor e entendemento, nos que convivan profesionais, empresas e institucións, onde
os axentes poidan intercambiar
coñecementos e solucións

Máis de 130 profesionais acudiron á cita co CMA

Os membros da xunta directiva do CMA estiveron presentes no acto

Empresarios e arquitectos asistentes ao evento

Ao remate, os convidados intercambiaron impresións
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Xornada de innovación
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A madeira comprométese coa innovación e o
desenvolvemento tecnolóxico
O día 11 de novembro o Cluster da Madeira de Galicia celebrou unha xornada informativa sobre o Plan Operativo I+D+I por e para o beneficio
das empresas- Fondo Tecnolóxico Europeo 2007-2013 co obxectivo estimular a aposta pola I+D+I.
Esta xornada contou coa participación do xefe do departamento de Coordinación e Dinamización do Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico
Industrial (CDTI) do Ministerio de Industria, e o subdirector xeral de xestión do Plan Galego de Innovación, Desenvolvemento Tecnolóxico da
Consellería de Economía e Industria.
A consultora Serviguide realizou unha simulación de presentación dun proxecto do sector da madeira mentres que o director de CIS Madeira,
incidiu na funcionalidade da Plataforma Tecnolóxica Galega de Madeira. Por último, un representante de Industrias Losán explicou a experiencia do primeiro proxecto do sector da madeira que se está a desenvolver en base a este financiamento europeo.

Fondo Tecnolóxico Europeo
O Fondo Tecnolóxico Europeo é unha partida económica adicional dos Fondos FEDER da Unión Europea para España de 2.000 millóns de euros para
axudas á investigación e o desenvolvemento tecnolóxico das empresas.
O obxectivo desta liña de financiamento, xestionada a través do CDTI,
é promover a cultura de cooperación entre as empresas e desenvolver
tecnoloxías novidosas contribuíndo deste xeito ao progreso industrial das
rexións nas que se levan a cabo proxectos de I+D+i.
Galicia é unha das Comunidades Autónomas que máis fondos recibiu da
Unión Europea, 405 millóns de euros dos que, ata agora, só se beneficiaron 39 empresas galegas.
As axudas concedidas ascenden a 8,4 millóns de euros, o que representa
o 4,6% da dotación económica que Europa asignou a Galicia. A maior parte das axudas corresponden a iniciativas desenvolvidas dende alguna das
plataformas tecnolóxicas que existen na nosa Comunidade.

Modalidades e proxectos
Os proxectos integrados son grandes proxectos de I+D dos que se deriva
un prototipo con impacto tecnolóxico e industrial relevante na rexión no
que se leva a cabo.

Os proxectos de cooperación entre Pemes son proxectos de desenvolvemento tecnolóxico destinados a resolver problemáticas
comúns dun sector ou actividade económica e que perseguen
como resultado implantacións
tecnolóxicas de validación ou
demostración en varias ou en
cada unha das empresas que colaboran no proxecto.

Nomeamento do novo
Director do CIS Madeira

A experiencia de Industrias Losán
A empresa galega Losán expuxo a súa experiencia nun proxecto de cooperación
rexional que promove o desenvolvemento de novas tecnoloxías en produtos e
procesos no taboleiro aglomerado e a
chapa decorativa.
Trátase do primeiro proxecto integrado
de innovación dunha empresa galega
do sector da madeira que xa recibiu
da Unión Europea unha axuda superior
aos 5 millóns de euros. Está liderado
por Industrias Losán e realízase en colaboración con empresas da madeira do
País Vasco, Castela a Mancha e Navarra.
Nel tamén participan a Universidade
de Vigo, a Universidade de Santiago de
Compostela e o CIS Madeira.

Fernando Sanz Infante asume a dirección do CIS Madeira.
É enxeñeiro de montes na especialidade
de industrias e produtos forestáis pola
Universidade Politécnica de Madrid.
Sergio Fernández, de Losán

No caso dos proxectos de coopeO Presidente do CMA e o Director do CIS
ración interempresas, a finalidaMadeira
de que se busca é o desenvolvemento de tecnoloxías, produtos
ou procesos novidosos que fomenten a cultura de colaboración entre as
empresas participantes.
E por último, os proxectos individuais de I+D+i teñen como obxectivo a
creación ou mellora significativa dun proceso produtivo, produto ou servizo.

Asistentes á xornada

Nos seguintes cadros resúmense algúns dos que se desenvolven en Galicia:
Industrias Losán, Pescanova e Factorías Vulcano.

INDUSTRIAS
LOSÁN

Optimización integral do taboleiro decorativo

PESCANOVA

Avaliación, valorización e aplicación de compostos procedentes de subprodutos e refugallos da industria alimentaria

FACTORÍAS
VULCANO

Construción de buques con distorsión 0

Obxectivo

Desenvolvemento de novas tecnoloxías do produto e procesos
no segmento do taboleiro aglomerado e chapa decorativa

Obxectivo

Obxectivo

Desenvolvemento e implantación dun sistema de deseño e fabricación integral que permita a construción de buques e outras
estruturas mariñas cunha distorsión virtualmente cero

Coordinación

Industrias Losán

Valorización ou aproveitamento de subprodutos e refugallos
procedentes da industria agroalimentaria galega, fundamentalmente da pesca, para deixar de xerar refugallos e aumentar o
valor dos subprodutos para así xerar novos produtos e utilidades

Coordinación

Factoría Vulcano, S.A.

Participantes

Biele, S.A. (País Vasco), Pina, S.A. (Castela a Mancha),
Logisiete, S.L (Navarra)

Orzamento

5.048.415 euros
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Coordinación

Pescanova, S.A.

Participantes

Harinas y sémolas del Noroeste, S.A., Frinova, S.A., Ingeniería
de Proyectos Marinos, S.A., Keramat, S.L., Talleres Cameselle, S.L., Gallega de Correctores Naya, S.L., Bajamar Séptima,
S.A., Insuíña, S.L.

Participantes

Construcciones Navales P. Freire, S.A., TYM Ganain, S.L.,
Montajes Naval Gallega, S.L., Carenaga. SAL, Construcciones
y transformaciones navales, S.A., Hijos de J. Barreras, S.A.,
Montajes Novarue, S.L.

Orzamento

6.781.661 euros

Orzamento

9.195.381 euros

A súa vida profesional case sempre
estivo ligada a Galicia. En 1995 iniciou
a súa carreira laboral dentro do Grupo
ENCE na área de produción industrial da
fábrica de Pontevedra.
A partir do 2001 incorpórase como
xefe de área no Centro de Innovación
e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de
Galicia.
No CIS Madeira ten desempeñado
funcións nas dúas áreas de actividade
do Centro: Innovación e Tecnoloxía
e Formación e Estudos. Ten dirixido
proxectos en múltiples áreas, entre eles
o aproveitamento da biomasa forestal.
Exerce as funcións da secretaría técnica
da Plataforma Galega da Madeira e
preside a comisión sectorial de cualificacións e formación profesional da
madeira e o moble.

Fernando Sanz Infante, director do CIS
Madeira de Galicia

Opinión Persoal:
“Dende o punto de vista persoal, o meu nomeamento supón un reto profesional e unha responsabilidade que asumo nun momento no que o labor
do CIS Madeira pode ser especialmente importante para axudar ás empresas do sector a superar a actual coxuntura económica desfavorable”

Revista Albura
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VI Xornada Internacional de Deseño e Arquitectura
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O presidente da Patronal Europea do Moble
anima ás empresas da madeira
a arriscar no deseño
Paolo Boffi, presidente da Patronal Europea do Moble, denfendeu nas VI Xornadas Internacionais de Deseño e Arquitectura organizadas polo
CMA, que o deseño aporta un valor diferencial para que as empresas sexan máis competitivas nos mercados globais

As empresas que fagan unha aposta decidida polo deseño e o integren na súa estrutura como un valor diferencial, estarán en mellores condicións para competir no mercado global tras a actual crise
económica. Ésta foi a idea central da VI Xornada Internacional
de Deseño e Arquitectura que organiza o Cluster da Madeira de
Galicia.
Paolo Boffi, presidente da Patronal Europea do Moble e fundador
dunha das máis prestixiosas empresas italianas de fabricación de
mobiliario de cociña, Spa Boffi, amosou a través da súa propia
experiencia como o deseño fomenta a innovación no sector da
madeira.
Neste sentido, animou ás empresas galegas da industria da madeira a “ser máis arriscadas e a realizar unha aposta decidida
polo deseño”. Na súa intervención Boffi asegurou que “a madeira
é o material do futuro, non só polas súas múltiples cualidades
medioambientais senón tamén polas posibilidades que ofrece para
realizar deseños de vangarda”.

Baixo o lema “Xestión do deseño para a innovación”, máis de 100
profesionais do deseño, a arquitectura e empresarios do sector da
madeira reflexionaron sobre a necesidade de promover a cultura
de innovación e o deseño, e deixar atrás os vellos modelos de
xestión.
O presidente do CMA, José Blanco, sinalou que “o deseño é un
intanxible que costa valorar pero permite poñer en marcha estratexias de diferenciación, sostibles no tempo, que aportan valor
engadido ao consumidor final. Dende o Cluster farase o posible
para que as empresas aposten polo deseño, xa que cremos que é
un valor en alza”.

De esquerda a dereita: Ángel Palazuelos, Elena Fabeiro, Mario Ruíz e José Blanco

Primeiro pola dereita, Paolo Boffi no momento da súa intervención

Pola súa parte, Ángel Palazuelos, director de avaliación e análise da Sociedade Estatal para o Desenvolvemento e a Innovación
(ddi), lembrou que as empresas contan co apoio desta institución
para acceder a axudas que faciliten a incorporación do deseño na
súa estrutura.

Obradoiro: Xestión do deseño para a innovación

José Blanco, presidente do CMA, Ángel Palazuelos, director de avaliación e análise da Sociedade Estatal para
o Desenvolvemento do Deseño e a Innovación (ddi) e
Paolo Boffi, presidente da Patronal Europea do Moble
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Os días 14 e 15 de decembro, no marco da VI Xornada Internacional de Deseño e Arquitectura, o CMA organizou un obradoiro
no que os participantes puideron coñecer como se desenvolve
un produto, dende a idea inicial ata a súa materialización. O
deseñador holandés afincando en Milán, Huub Ubbens, dirixiu
este taller. Ubbens conta cunha ampla experiencia na xestión
do deseño na empresa, ademais de ter colaborado con múltiples deseñadores a nivel mundial. Xunto con Michele de Lucchi
gañou un Compasso d´Oro pola serie de lámpadas “Castore”.
Entrevista a Paolo Boffi publicada en La Voz de Galicia,
4 de decembro de 2009
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A reflexión do asociado

Aplicacións en madeira

A tecnoloxía alíase coa madeira

Galopín Parques: O valor da tradición

Un prato de cerámica cústanos un euro pero se mercamos un de cerámica galega, o prezo multiplícase por doce. Isto sucede
porque o prato de cerámica galega leva implícita a cultura.
Nos produtos de madeira tamén hai que incorporar este intanxible. As empresas temos que facer un esforzo para lograr que cando
alguén merque un produto de madeira o aprecie e valore o coñecemento que depositamos na súa elaboración
Nos países escandinavos xa se incorpora este concepto e ser un artesán da madeira, como o somos nós, é un oficio nobre. A madeira forma tamén parte do acervo cultural destas rexión nas que profesores universitarios, médicos e líderes políticos tamén traballan
a madeira; potencian o seu uso, resaltan os seus valores, recordan as súas cualidades e fan chegar a súa tradición, a súa cultura e o
coñecemento dos seus artesáns a todo o mundo.
No mercado global, os produtos de madeira que proveñen de Suecia, Finlandia ou Noruega cotizan ao alza. Cando vemos un acabado todos afirmamos con rotundidade “claro, cos anos que levan traballando na madeira, non me extraña que o fagan así de ben”.
Vemos o deseño das súas pezas e dicimos o mesmo.
Pero a nós fállanos a autoestima. Aquí, a madeira é un material asociado ao pasado, á miseria. Se nos detemos e votamos a
vista atrás, vemos sen embargo que nós fomos os que construímos as naos de Colón ou la San Lesmes da frota de
García de Jofre que chegou a Oceanía dous séculos antes que Cook.
Temos que recordar tamén que construímos catedrais, pontes e resolvemos grandes problemas a partir das solución que
nos cederon os nosos antergos. Deixáronnos os seus coñecementos e agora nós, debemos ser os garantes e coidadores
desta tradición.
E se queremos ser moda e non confección, se desexamos competir nun mercado globalizado temos que profundizar nas
nosas raíces, conectar coa nosa tradición e dotar á madeira do prestixio do que goza noutros países.
É importante que loitemos por valorizar, grazas á arqueoloxía industrial, a forma clásica de facer as cousas.
Temos que ensinar ás novas xeracións e a toda a sociedade o traballo que desenvolvemos coas nosas
mans. Temos que mostrar que amamos a madeira, que nos gusta o seu tacto, o seu olor, que somos
uns artesáns que depositan en cada produto todo o seu coñecemento.
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Telefonía móbil
A telefonía móbil é un dos mercados que maior impacto mundial está tendo na contaminación tecnolóxica, debido ao alto número de consumidores e
á microelectrónica que ademais de ser altamente
contaminante emprega fundamentalmente materiais como os plásticos.
Unha compañía xaponesa deseñou dous termináis
táctiles que utilizan madeira como soporte e carcasa. A madeira fai que sexan menos contaminantes tanto na fase de fabricación como á hora de
deixar de utilizarlos xa que poden ser reciclados.
Estes terminais non foron pintados con ningunha
cor artificial. Amosan a madeira de xeito natural
onde se pode apreciar o brillo que se crea durante o proceso de
compresión da mesma.

Exemplos de móbiles con carcasas de madeira

Tocadiscos
O mundo da música non se queda atrás no que a aplicacións en madeira se refire. Na imaxe podemos ver o produto do traballo dun carpinteiro norteamericano apaixonado que con artesanía e un grande
compromiso coa calidade ofrece un obxecto singular. Pratos xiradiscos con gabinetes de madeira, persoalizados e únicos. Onde combina
maxistralmente un material nobre coa tecnoloxía.
Esta é a combinación dunha idea de deseño, materiais nobres, artesanía e técnica electrónica de Joel Scilley.
Algúns destes modelos están consideradas como pezas de arte.

Os obxectos fálannos de cultura, de coñecemento, de tradición, de respecto, de responsabilidade
e da dedicación e entrega de quen os constrúe. Nos temos que rematar cos lastres do pasado e
comezar a sentirnos orgullosos da madeira e do noso traballo.
José Manuel Iglesias Vilas,
propietario de Galopín Parques

Revista Albura

Modelo de tocadiscos feito en madeira
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O sector nos medios de comunicación
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Noticias publicadas en prensa no último trimestre

Expansión, 10 de setembro

La Voz de Galicia, 20 de novembro

La Voz de Galicia, 19 de novembro

Xornal de Galicia, 18 de outubro

El País, 7 de novembro
Vía Construcción, novembro

Relacións institucionais:
La Voz de Galicia,
8 de outubro
Atlántico Diario, 4 de outubro
La Voz de Galicia,
12 de novembro

Expansión, 5 de outubro

Revista Albura

Nos últimos meses, o Cluster da Madeira de Galicia mantivo diversos encontros
coa Administración Autonómica. En xullo, celebrouse unha reunión coa Conselleira de Traballo, Beatriz Mato, para incidir na necesidade de manter aberta
no 2010 a liña de financiamento para a formación de ocupados do Fondo Social
Europeo.
O Conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, recibiu ao sector no mes
de novembro para coñecer a relevancia desta industria así como as principais
necesidades. No mesmo mes, mantívose unha audiencia co Conselleiro de
Presidencia, Alfonso Rueda, para informar da prohibición do uso de caixas de
madeira para a pesca no Porto de Vigo; unha prohibición suspendida despois do
traballo conxunto das organizacións do sector en defensa deste produto.

Atlántico Diario, 25 de setembro

Atlántico Diario, 15 de novembro

Por último, a directora do SERGAS, Rocío Mosquera, recibiu á directiva do CMA
para estudar posibilidades de colaboración co sector en próximas inversións
deste organismo público.

Revista Albura
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Revisión dos proxectos POMA

Management e RRHH (MR)

Axudas e subvencións

o CMA acaba de incorporar un experto en internacionalización, que se adicará a tempo completo ao
desenvolvemento deste proxecto.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA:
LIÑA DE FINANCIACIÓN ICO- PLAN AVANZA

 Proxecto ESPRO (Especialización Profesional)
Como resultado deste proxecto, contratouse a selección e a formación de cinco enxeñeiros/
as, que reunían os requisitos previamente establecidos polas empresas participantes. Tamén
incluía o apoio á contratación durante un ano. O proxecto rematou en agosto, e a metade das
empresas participantes renováronlle o contrato ao candidato.

 Proxecto PRUMA (Políticas de RRHH)
Neste segundo semestre, elaborouse o Marco de Referencia de Políticas de RRHH coa información obtida a partir da diagnose realizada en cada unha das empresas participantes. A intención é implantar de forma efectiva aquelas políticas de RRHH que se consideren axeitadas e
alineadas co modelo de negocio de cada empresa.

 Proxecto FORDIR (Formación de Directivos)
O coaching executivo é a aposta do CMA para o programa de formación de Directivos. Divídese en seis sesións altamente efectivas onde se abordan aspectos como a necesidade de
potenciar sinerxias de equipo, potenciar a habilidade negociadora, etc.

Excelencia operativa (EO)
 Proxecto XESTIÓN LEAN
En outubro finalizou o Proxecto de Xestión Lean I no que viñan traballando cinco empresas
desde o ano 2007. Os resultados acadados por estas empresas foron satisfactorios, logrando
a implantación efectiva dalgunhas das metodoloxías despregadas ao longo do proxecto, e o
que é mais importante, o cambio cultural da empresa a todos os niveis.
Proba do éxito desta iniciativa, en novembro púxose en marcha o Proxecto de Xestión Lean

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Ata o 31 de decembro de 2010 ou ata o esgotamento dos fondos no seu caso

de información.

No transcurso do presente ano, a rede lignum facile deu comezo ás accións de prescrición a nivel

res prácticas que repercutan nun aforro de custes e mellora da produtividade.

grupo de traballadores da empresa, na busca, implantación, seguimento e control de mello-

nacional na procura da dinamización e vinculación dos profesionais da arquitectura, a enxeñería,

 Proxecto FORESTEC (Empresa de Xestión Forestal)

se interaciona periodicamente a través de distintas accións de prescrición levadas a cabo ata o
Despois de distintas reunións de traballo, as empresas promotoras desta iniciativa aprobaron
o Plan de Viabilidade desenvolvido conxuntamente coa Escola de Negocios Caixanova. Os
seguintes pasos consistirán na busca de apoios externos para a posta en marcha da empresa.

www.arquitecturaymadera.es, ligado ás posibilidades técnicas e creativas sobre a utilización da madeira na arquitectura. www.lignumfacile.es/maderayexterior, a través do que se pon a disposición
dos axentes o coñecemento técnico relativo á utilización da madeira no exterior. Espazos nos que
están suscritos 580 axentes vencellados principalmente ao proceso de creación arquitectónica.
MONOGRÁFICOS TÉCNICOS. Publicacións técnicas con temáticas de interese para os profesionais,
entre as que se recollen: C1. Os produtos da madeira e o seu comportamento fronte ao lume. C2. O
marcado CE nos produtos de carpintería de madeira. C3. A madeira no exterior. Tratamentos e conservación. C4. Revestimentos interiores con paneis. C5. Solos exteriores de madeira. C6. Uso estrutural da madeira. Estes documentos están sendo utilizados por máis de 1.000 axentes que se manteñen
informados a través do servizo lignum facile, e entre os que destacan os Colexios de Arquitectos e
os principais centros españois de investigación e tecnoloxía nos ámbitos da madeira e a construción

 Proxecto Madera Vida (Marketing orientado á sociedade)

Innovación, Tecnoloxía e Deseño (ITD)
 Proxecto Ecoinnovación (Ecodeseño e Ciclo de Vida)
Na actualidade o proxecto atópase na súa etapa final, o equipo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) xa
realizaron a Análise do Ciclo de Vida e a Valoración Estratéxica Ambiental dos produtos seleccionados, por cada unha das empresas participantes, para medir o seu impacto ambiental.
Actualmente estase a presentar, a algunhas das empresas participantes, os resultados obtidos
de ambas análises e as propostas de mellora ambiental do seu produto, outras empresas xa están nunha fase máis avanzada e están a traballar na posibilidade de adaptar aos seus produtos,
as propostas prantexadas polos equipos de investigación das dúas universidades.

Dentro deste proxecto desenvolveuse un showroom dunha vivenda en madeira que comezou o seu
periplo por varias cidades galegas. En decembro estivo en Santiago de Compostela, e a partir de
xaneiro de 2010 viaxará a Vigo e A Coruña. O obxectivo é amosar á opinión pública galega as características naturáis da madeira e as capacidades do sector para ofrecer solucións técnicas innovadoras.

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN
Os beneficiarios finais presentarán a súa solicitude directamente nas oficinas dos Bancos,
Caixas de Aforros e Caixas Rurais establecidos en España que se adherisen á Liña.

sualmente celébranse reunións entre as empresas participantes para o intercambio e análise
Paralelamente, as empresas puxeron en marcha os Equipos de Mellora onde participan un

ESPAZOS NA REDE.

Para o “Préstamo TIC”: as pequenas e medianas empresas que non dispoñan de de conexión
a Internet con banda ancha e realicen investimento en equipamento para a súa conexión
a Internet en banda ancha, así como aquelas que dispoñendo de esta conexión realicen
investimentos en software e hardware destinadas a mellorar os seus proceso empresariais
ou a implantar o negocio e a factura electrónica.

 Proxecto BENCHWOOD ( Benchmarking, Equipos de Mellora)

 Proxecto PRM (Marketing orientado a Prescritores)

momento:

BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Poderán ser beneficiarios desta liña os seguintes colectivos:

outras de nova incorporación.

II, no que volven a participar algunhas das empresas presentes na primeira edición, así como

participantes van obtendo melloras nos indicadores seleccionados como prioritarios. Men-

a construción, o interiorismo e a decoración. Actualmente a rede supera os 5.000 axentes cos que

TIPOS DE APOIO
Os préstamos están cofinanciados polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e os
Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), para as rexións obxectivo 1.

CONTÍA DAS AXUDAS
Para “Préstamo TIC”: Financiarase ata o 100% da inversión, excluído o IVE, cun máximo de
200.000 euros por beneficiario final e ano natural.

Durante este semestre continuou a execución do Proxecto Benchwood, onde as empresas

Internacionalización e Marketing (IM)

ORGANISMO: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

 Proxecto Innocop (Innovación Cooperativa)
A decisión de poñer en marcha este proxecto, xorde tras os bos resultados obtidos coa execución

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA:
IG170 - AVAIS PARA O ACCESO A FINANCIAMENTO OPERATIVO ADICIONAL - PLAN RE-BROTE
TIPOS DE APOIO
Axuda en réxime de concorrencia non competitiva
BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Empresas con domicilio social e fiscal en Galicia, que non se atopen en situación de crise
e que desenvolvan algunha das actividades relacionadas no anexo II.b. e que presenten
un proxecto obxecto de financiamento avalado que sexa considerado viable e dentro dos
limites de risco asumibles polo IGAPE.
CONTÍA DAS AXUDAS
As garantías outorgadas polo IGAPE consistirán na prestación de aval subsidiario ante as
entidades financeiras asinantes do convenio.
O prazo de vixencia da garantía será como máximo de 30 meses dende a súa formalización,
cubrindo o risco vivo financiado ou anticipado durante os 2 anos de vixencia máxima da
operación avalada.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte á publicación destas bases
reguladoras no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de decembro de 2009.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN:
Instituto Galego de promoción Económica (Igape) - Teléfono: 902 300 903
www.igape.es ou informa@igape.es
www.ico.es ou 900 121 121Á solicitude xuntaráselle a documentación establecida no Anexo
II.
O IGAPE notificará ó solicitante e comunicará á entidade financeira a concesión ou denegación do aval. O IGAPE subscribirá coa beneficiaria un contrato de garantía no cal se
recollerán as obrigas das partes respecto ó aval prestado. O prazo máximo para a instrumentación do aval e da operación avalada será de 5 meses a partir da data de notificación
da súa concesión.

da primeira edición. O seu fin principal é dinamizar, sistematizar e mellorar a xestión da innova-

 Proxecto Galiwood (Plataforma de Internacionalización)
O obxectivo deste proxecto é constituír unha plataforma de internacionalización que ofreza aseso-

Os principais obxectivos do Programa cara as empresas participantes son: Mellorar competencias

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

ramento ás empresas nos seus procesos de exportación, solucionando problemas administrativos e

en xestión da innovación, implantar un Plan de Sistematización dos Procesos de Innovación, obter

aduaneiros, información de mercados, bases de datos de importadores internacionais, etc. Para esto,

unha carteira de Proxectos e unha descrición detallada do proxecto de innovación preferente.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA:
CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2009
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TIPOS DE APOIO
Subsiación ó tipo de xuro préstamo / leasing. Réxime de concorrencia non competitiva.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Microempresa ou pequenas ou medianas empresas (Pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea no Anexo I do Regulamento (CE) nº 800/2008 que formalizasen
operacións de crédito con cargo a algunha das liñas do Plan de fomento empresarial 2009
do Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe superior a 25.000 € e cumpran coas
condicións específicas establecidas nestas bases.
Os beneficiarios terán que estar ao corrente das súas obrigas coa Facenda Pública, coa
Seguridade Social e coa Comunidade Autónoma de Galicia, e non estar suxeitos a unha
orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión da Unión Europea,
que teña declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común, e cumprir as
condicións específicas para cada liña establecidas no artigo terceiro destas bases.
CONTÍA DAS AXUDAS
a) A subsidiación das operacións de préstamo/leasing acollidas a este convenio será, con
carácter xeral, de 0,65 puntos. Non obstante, para aqueles proxectos que se localicen en
calquera dos concellos relacionados no Anexo V outorgaráselles unha subsidiación adicional de 2 puntos porcentuais do tipo de xuro.
b) No caso de que as operacións acollidas ás liñas ICO-PEME, CRECEMENTO e INTERNACIONALIZACIÓN fosen avaladas por unha SGR que subscribise o convenio, a comisión do aval
financeiro prestado, poderá ser integramente subvencionada polo Igape.
A axuda financeira que se conceda, tanto a subsidiación ao tipo de xuro como, se é o caso,
a subvención da comisión de aval da SGR, pagarase dunha soa vez.
Para aqueles proxectos localizados nos concellos relacionados no anexo V outorgaráselles
unha subsidiación adicional de 2 puntos porcentuais do tipo de xuro.
A subsidiación devengarase durante a vixencia da operación financeira, non podendo exceder en ningún caso dos 7 primeiros anos de vixencia da mesma.
No suposto de que o tipo de xuro alcanzase niveis inferiores aos puntos de subsidiación,
a axuda do Igape limitaríase ao tipo de xuro establecido para a vixencia do préstamo, ou
ben para o primeiro período, no caso de operacións a tipo de xuro variable.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación destas
bases reguladoras no Diario Oficial de Galicia e rematará o 21 de febreiro de 2010.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN:
Instituto Galego de promoción Económica (Igape) - Teléfono: 902 300 903
www.igape.es ou informa@igape.es /www.ico.es ou 900 121 121

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA
AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE
TIPOS DE APOIO
Garantías e axudas a fondo perdido.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS
Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos obtidos dos seus accionistas ou acreedores, pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.
En xeral, os beneficiarios serán pemes..
CONTÍA DAS AXUDAS
Axudas se salvamento: Garantías sobre préstamos.
Axudas de reestruturación: No caso de garantías cobertura con carácter xeral non superará o 70%. No caso de préstamos para a reestruturación de pasivos a contía da operación
financeira subsidiable determinarase en función das previsións de tesouraría. No caso de
préstamos para ampliación de capital computaranse os gastos financeiros que se devenguen
durante os 5 primeiros anos de vixencia das operacións de préstamo.
O importe máximo de axuda combinada concedida a unha única empresa, tanto en concepto de salvamento como de reestruturación, non poderá superar os 10 millóns de euros.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Estas bases entrarán en vigor o día seguinte da súa publicación no DOGA e terán vixencia
indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.

ción das Pemes do Cluster, a través da definición e implantación de Plans de Sistematización dos
Procesos de Innovación individualizados por Peme.
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INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN:
Instituto Galego de promoción Económica (Igape) - Teléfono: 902 300 903
www.igape.es ou informa@igape.es//www.ico.es ou 900 121 121
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Feiras

DOMOTEX 2010
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Zow Bad Salznflen 2010

Holz-Handwerk 2010

Casa Pasarela 2010

Datas: 16/01/2010 a 19/01/2010

Datas: 08/02/2010 a 11/02/2010

Datas: 24/03/2010 a 27/03/2010

Datas: 04/05/2010 a 08/05/2010

Feira Anual monográfica internacional da alfombra e o revestimiento de solos

16ª Feiraa anual internacional da industria do moble e decoración de interiores

7ª Feira anual do diseño de fogar para o equipamiento da casa

Lugar: Hannover (Alemania)

Lugar: Bad Salznflen (Alemania)

15ª Feira Internacional de Tecnoloxía de Maquinaria, Equipos e Suministros
para a Industria da Madeira

Máis información: www.domotex.de

Máis información: www.zow.de

IMM Cologne 2010

Roof + Timber 2010

Lugar: Nüremberg (Alemania)
Máis información: www.holz-handwerk.de

Drema 2010

Lugar: IFEMA (Madrid)
Máis información: www.ifema.es

ICFF 2010

Datas: 19/01/2010 a 24/01/2010

Datas: 24/02/2010 a 27/02/2010

Datas: 13/04/2010 a 16/04/2010

Datas: 15/05/2010 a 18/05/2010

Feria anual internacional del mueble

Roof+Timber International é o encontro internacional por excelencia da industria dos tellados e carpintaría

18ª Feira anual internacional de la industria da madera e do moble

21ª Feira Anual adicada ao diseño de mobiliario de interiores, iluminación,
cociña, baño e accesorios de decoración

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

Magna-exposción mueblería

Lugar: Koelnmesse - Colonia (Alemania)
Máis información: www.dach-holz.com

M&M 2010

Lugar: Pozmán (Polonia)
Máis información: www.drema.pl

Salone Internazionale del mobile

Lugar: Nueva York (USA)
Máis información: www.javitscenter.com

Galiforest 2010

Datas: 20/01/2010 a 23/01/2010

Datas: 09/03/2010 a 13/03/2010

Datas: 14/04/2010 a 19/04/2010

Datas: 24/06/2010 a 26/06/2010

16ª Feira Anual do moble de fogar, oficina, coceiña e decoración

10ª Feira tecnolóxica e industrial da madeira

Feira forestal de Galicia

Lugar: México D.F (México)

Lugar: Corferias - Bogotá (Colombia)

49ª Feira Anual do moble que engloba a feira EUROCOCINA, Salón do moble de
oficina e Salón Internacional do Baño

Máis información: www.centrobanamex.com

Máis información: www.feria-mm.com

Interiors Birmingham 2010

Casaidea 2010

Lugar: Milán (Italia)
Máis información: www.cosmit.it

Xylexpo 2010

Lugar: Av do Recinto Feiral, Silleda - Pontevedra, Galicia (España)
Máis información: www.iddeasp.com/es/ferias/693-GALIFOREST-2010.html

Trä & Teknik 2010

Datas: 24/01/2010 a 27/01/2010

Datas: 13/03/2010 a 21/03/2010

Datas: 04/05/2010 a 08/05/2010

Datas: 24/08/2010 a 27/08/2010

Feiraa Anual do sector da decoración de interiores

36ª Feira Anual do deseño para o fogar

Bienal mundial da tecnoloxía da madeira

Tecnoloxía e produtos de madeira (aserrado, carpintaría, industria do moble)

Lugar: Birmingham (Inglaterra)

Lugar: Roma (Italia)

Lugar: Nuovo Polo Fiera Milano - Milán (Italia)

Lugar: Svenska Mässan - Göteborg (Suecia)

Máis información: www.interiorsbirmingham.com

Máis información: www.casaidea.com

Máis información: www.xylexpo.com

MadeExpo 2010

Expobois 2010

Datas: 03/02/2010 a 06/02/2010

Datas: 24/03/2010 a 27/03/2010

Datas: 04/05/2010 a 08/05/2010

3ª Feira anual da arquitectura, o deseño e a construción

Feira da industria da madeira

7ª Feira anual do diseño de fogar para o equipamiento da casa

Lugar: Milán (Italia)

Lugar: Paris-Nord Villepinte - París (Francia)

Lugar: IFEMA (Madrid)

Máis información: www.madeexpo.it

Máis información: en.expobois.fr

Máis información: www.ifema.es
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Máis información: nemonet.swefair.se/templates/StartPageMain____1059.

aspx

Casa Pasarela 2010
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