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“

A miña experiencia profesional dime que é preciso crear un escenario que permita
ás empresas reflexionar e ser capaces de promover o cambio. Trátase de estudar
un modelo atractivo para ilusionar á xente e emprender un novo camiño, onde
identifiquemos obxectivos compartidos e establezamos prazos concretos. Así é
como se consegue o éxito ante os grandes retos.

”

Antonio Cancelo, ex presidente de Corporación Mondragón.
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Edita: Cluster da Madeira de Galicia
Santiago de Compostela, xullo 2010
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O gran reto do sector: A reorganización enfocada
á especialización
Atrás deixamos un ano cheo de dificultades onde tivemos que facer numerosos sacrificios para que as nosas
empresas saíran adiante.
Por segundo ano consecutivo, o consumo mundial de madeira descendeu. Os resultados acadados pola
industria de primeira transformación en Galicia reflicten un descenso da facturación do 31% con respecto ao
ano 2009. En canto á segunda transformación o descenso de facturación foi dun 22%. En termos xerais, a
facturación conxunta da industria da madeira de Galicia ascendeu a 1.619 millóns de euros, o que supón un
28% menos que o ano pasado. A esta circunstancia, tivemos que engadir outros factores como foron as dificultades de acceso ao crédito, o crecemento dos niveis de impago e o alongamento dos períodos de cobro.
A pesar de todo, fomos capaces de facerlle fronte a todas estas situacións. Por iso, quero transmitirvos a miña
sinceira felicitación. Tócanos unha época de seguir loitando coa mesma intensidade. Debemos facer esforzos
na internacionalización das nosas empresas, unha materia que o sector ten pendente. Neste senso, temos
que pensar nun modelo de internacionalización baseado na colaboración que permita superar as dificultades
intrínsecas á nosa estrutura empresarial. Para iso, o Cluster está á vosa disposición para calquera inquietude
que desexedes poñer en marcha. Xuntos podemos traballar mellor.
Tamén temos que afondar noutro dos grandes retos do sector: o cambio de orientación das nosas organizacións. Cómpre redobrar esforzos para producir dacordo coas necesidades que demanda o mercado.
Quero aproveitar este espazo para compartir con vós que dende a Dirección do Cluster da Madeira de Galicia
consideramos estratéxico abordar, como un dos grandes retos do sector en 2010, unha reorganización enfocada á especialización. O obxectivo é crear unha industria auxiliar competitiva.
Outra das reflexións que consideramos necesaria facer é pensar o papel que cada unha das
asociacións do sector debe desempeñar no futuro. Temos que ser máis ambiciosos e abordar
a simplificación das asociacións e a súa complementariedade.
Para rematar, quero animarvos a seguir traballando na mesma liña porque somos un
sector de futuro, contamos cunha materia prima, a madeira, que está chamada a ser o
material da sociedade do século XXI e con empresarios comprometidos en xerar valor
engadido en Galicia.
Lembrarvos que desde o CMA estamos para apoiar as vosas preocupacións e as
vosas inquedanzas.
José Blanco
Presidente do CMA
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Reportaxe

As exportacións do sector medran un 3%
no primeiro trimestre de 2010

Nos tres primeiros meses de 2010, as exportacións galegas de produtos da madeira acadaron un valor de 77,3 millóns de euros, o que
supón un 2,8% máis que o mesmo período do ano pasado. O taboleiro
é quen leva o peso das exportacións e representa un 57% do total.
Por subsectores, todos tiveron un comportamento positivo (agás os
produtos de carpintería que retroceden un 21,8%). A madeira serrada
aumentou un 24,3%, o taboleiro un 1,4% e o mobiliario un 8,6%.

Comparativa exportacións sector da madeira. Galicia.
Primeiro trimestre 2009-2010
43.104

43.726

As importacións de mobiliario aumentan un 59%
No sector da madeira, a balanza comercial de Galicia é positiva. Fronte
os 77,3 millóns exportados, nos tres primeiros meses do ano importáronse 69 millóns, o que deixa un saldo favorable de 8,3 millóns de euros.
Pero o detalle por subsectores é moi desigual. O taboleiro (+38,5 millóns) e os produtos de carpintaría (+1,8) teñen saldo positivo, namentras que a madeira serrrada (-6,8) e, sobre todo, o mobiliario (-20,3)
presentan déficit comercial para Galicia.
O caso do mobiliario é especialmente preocupante por tanto que as
importacións neste primeiro trimestre de 2010 aumentaron un 58,7%
respecto do mesmo período do ano anterior.
Portugal é o principal país de procedencia do mobiliario importado por
Galicia, seguido de Polonia, China e Marrocos.

15.360
8.174

10.158

8.547
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Madeira serrada

Taboleiro

Principais países importadores de mobiliario. Galicia.
Primeiro trimestre 2009-2010

Produtos carpintaría Mobiliario
16.842

Fonte: ICEX		

En miles de euros
11.669

Variación %
Madeira serrada		
Taboleiro		
Produtos carpintaría		
Mobiliario		

3.919

24,3%
1,4%
-21,8%
8,6%

Portugal é o principal destino das exportacións galegas dos produtos de
madeira en todos e cada un dos subsectores. En total, no primeiro trimestre de 2010 as empresas galegas venderon ao país veciño produtos
por valor de 22,4 millóns de euros, o que representa un 29% do total.
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En miles de euros
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O Cluster da Madeira anuncia unha reorganización
enfocada á especialización no marco da súa
Asemblea Anual

O Cluster da Madeira de Galicia (CMA) celebrou a súa Asemblea Anual na
que expuxo que un dos grandes retos do sector en 2010 é a posta en marcha dunha reorganización da industria da madeira enfocada á especialización. O obxectivo último é crear unha industria auxiliar competitiva que
garanta a supervivencia do maior número posible de empresas e reforce
todo o sector.
A internacionalización foi outra das medidas que se abordou para facer
fronte á actual crise. O presidente do CMA, José Blanco, anima á industria
da madeira a identificar novas oportunidades nos mercados estranxeiros e
a facelo de forma conxunta. “Sabemos que a escasa dimensión das nosas
pequenas empresas é un lastre para facer fronte á internacionalización”.
É por iso que anima a todos os asociados a que no marco do CMA se desenvolvan iniciativas conxuntas que permitan introducir con éxito os produtos
noutros mercados.

Solicitude de apoio á Administración Autonómica
Ante a presenza do Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel
Bernardo Tahoces, a industria da madeira solicitou á Administración Autonómica o seu respaldo. Os empresarios alí reunidos amosaron
a necesidade de que o sector
sexa recoñecido a todos os niveis
como un sector estratéxico para
Galicia.
Os empresarios do CMA lamentaron ante o Director Xeral a falta
de compromiso nalgúns asuntos por parte da Administración
Autonómica con este sector e a
súa preocupación porque algúns
proxectos emblemáticos, onde
a madeira é protagonista, foran
paralizados.

Celebración da Asamblea do CMA

Anuncio da Cátedra da Madeira
No marco da Asemblea fíxose entrega ao arquitecto e investigador Xosé
Lois Martínez do obsequio que lle recoñece como segundo socio de honor
do CMA. O arquitecto sucede así a Xosé Otero Pombo, galardoado na pasada edición. Na súa intervención, o arquitecto anunciou a creación da
Cátedra da Madeira por parte da Universidade de A Coruña, algo que viña
reclamando o sector desde hai tempo. Promover os coñecementos sobre
a utilización da madeira na construción será o principal obxectivo desta
Cátedra que, segundo adiantou o arquitecto, será unha realidade en moi
breve espazo tempo.

Entrega da placa conmemorativa ao socio de honor, Xosé Lois Martínez
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Entrevista Socio de Honor do CMA:
Xosé Lois Martínez

“A madeira ten demostrado a súa inesgotable
capacidade de resolver problemas ao longo
da historia da humanidade”
Botamos unha ollada neste número ao novo socio de honor do Cluster da Madeira de Galicia: o arquitecto, profesor de Urbanismo e Vicerreitor
de Infraestruturas e Xestión Ambiental na Universidade da Coruña, Xosé Lois Martínez Suárez. O arquitecto convértese no segundo socio de
honor do CMA, tras o recoñecemento que se lle outorgou o pasado ano ao promotor e construtor compostelán, Xosé Otero Pombo

Como profesional da arquitectura, cal é a visión que ten do sector da
madeira?
É fundamental como sector produtivo, de transformación e de explotación dun recurso natural que si se racionaliza e protexe, si se coida e
promociona, ten demostrado a súa inesgotable capacidade de servir para
resolver problemas ao longo da historia da humanidade. A madeira, como
material, demostrou a súa capacidade de “non pasar de moda”, e hoxe
en día, en Galicia, ofrece unha das grandes oportunidades de incorporación do país ao deseño en todas as escalas.
Cre que aínda non se valora adecuadamente en Galicia o uso da madeira fronte a outros materiais construtivos?
Vivimos en Galicia que aínda está nunha fase intermedia
de transición dunha sociedade rural a unha sociedade
maioritariamente urbana. Fai 50 anos máis do
80% da poboación vivía en aldeas e lugares
centenarios. O proceso de “urbanización da
poboación” foi tan rápido como desestruturado. Xurdiron así unhas paisaxes e unha
poboación desarraigadas que participan
dunha “cultura do desarraigo”. Hoxe,
gracias a persoas que proceden dese
mundo rural e agrario estamos a ver síntomas, a escoitar mensaxes e, o máis
importante, a ver realizacións que
anuncian a presenza dunha “nova
mirada” cara ese pasado lamentablemente estigmatizado. A madeira, coa incorporación dos avances
tecnolóxicos, emerxe como material
base para moitos arquitectos, deseñadores, escultores e artistas en xeral, como
un material a recuperar en prácticas nas
que ata hai poucos anos era rexeitado.
Con que problemas se atopan os arquitectos á hora de buscar solucións
en madeira?
Os avances tecnolóxicos que
a industria galega de transfor-
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mación da madeira ten incorporado son un excelente exemplo de como a
partir dos recursos propios se pode impulsar unha auténtica “revolución
industrial”. Hoxe os arquitectos teñen no sector empresarial da madeira
excelentes aliados cos que traballar no complexo proceso da construción.
Como ve a actual coxuntura en relación co sector da madeira?
Chea de enormes posibilidades porque, a pesar da catástrofe na que está
sumida o mundo tradicional e dos oficios, aínda están próximas no tempo
as grandes leccións de arquitectura de madeira, a emerxencia urbana das
paisaxes das vilas e das cidades galegas.
Só temos que recuperar o fío da historia interrompida e volverán a xurdir
arquitecturas e paisaxes construídas de calidade que aporten modernidade a partir dunha rica tradición. De feito, xa están xurdindo.
Como valora o traballo que se desenvolve desde o Cluster da Madeira
de Galicia?
Só poido falar positivamente dunha iniciativa como o Cluster, da que a
colaboración coa Universidade da Coruña foi total nestes anos. Unha colaboración na que quero salientar o rol da súa Xerente, Belén Varela, que
estivo sempre pendente das preocupacións da institución universitaria e a
que temos que agradecerlle o esforzo que ten realizado para empuxar na
dirección de aproximar o mundo académico e universitario ao mundo da
empresa. É un traballo a medio e longo prazo, pero estou convencido que
en 5 ou 10 anos veremos resultados hoxe inimaxinables.

“Persoas como Otero Pombo
permiten avanzar sen medo
cara a sostenibilidade”

“O sector debería mellorar
a relación da empresa e do
mundo universitario”
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Que cousas deberían mellorarse?
Creo que hai un excelente rumbo marcado: fortalecer a relación da
empresa e do mundo universitario nun país como Galicia, de reducidas
dimensións pero de grandes recursos e cunha capacidade creativa incontestable. Só podo desexar que se manteña ese rumbo e que non se vexa
interferido por cuestións alleas ao propio proceso creativo e construtivo.
Galicia ten unha arquitectura en madeira que é residual, fronte aos
países do centro e norte de Europa. A que cre que se debe esto?
A crise do mundo rural e agrario en Galicia co abandono deste sector e
a estampida conseguinte da emigración, non se materializou nas nosas
cidades. O inmenso potencial cultural acumulado durante séculos polos
mestres carpinteiros, polos aprendices, só foi incorporado a través da industrialización de xeito moi parcial aos ensanches e as periferias de A
Coruña, Vigo ou Ourense durante o século XIX e primeira metade do XX.
Non houbo capacidade de “fixar” ese potencial no noso país. Perdeuse
unha oportunidade. Hoxe o novo paradigma medioambiental e a loita pola
sustentabilidade danos unha segunda oportunidade que temos a obrigación de aproveitar.
Que crenzas, en relación á madeira, cre que se deberían ir superando?
A madeira é un material tradicional ligado á memoria dun pasado que
moitos queren esquecer para sempre. Non é un material “moderno”.
Houbo moitos anos de “mala educación” nos que de xeito interesado, para impulsar o consumismo, identificouse “moderno” con estar á
“moda”. Consumir, usar e tirar… As estruturas de madeira das casas do
ensanche burgués están aí. As galerías están aí, debidamente conservadas, restauradas… A medida que a sociedade vaia incorporando os valores
e saberes dunha urbanidade culta, todos os prexuízos serán superados.

Vostede sucede como socio de honor a Xosé Otero Pombo, gran impulsor de materiais sostibles nas súas obras. Que papel teñen os promotores e construtores na universalización da madeira?
Modificar as inercias de sectores produtivos complexos como a construción en sociedades en tránsito do rural ao urbano necesitan de tempo… e
de persoas como Xosé Otero Pombo que ten demostrado que cunha folla
de ruta baseada no esforzo, no traballo ben feito e na selección coidadosa
de excelentes profesionais, é posible vislumbrar un novo horizonte, tanto
a nivel individual como colectivo, un escenario de éxitos na arquitectura
galega máis humilde.
Como ve o futuro da madeira en Galicia?
O futuro pasa por crear un medio construído no que tradición e modernidade se implementen. A tradición na recuperación dunha relación do
home coa natureza, co medio e cos recursos naturais. A modernidade na
aplicación de novas técnicas, na creación dunha nova estética, na satisfacción de novas necesidades.
Poucos materiais terán un futuro tan prometedor como aqueles que teñan
que ver cos recursos renovables e entre eles a madeira é un exemplo excepcional. Trátase dunha actitude que ten que ver coa necesidade dunha
visión entrópica do mundo (Jeremy Riffkin) baseada na idea de conservar
os recursos finitos: unha nova era que haberá de basearse na utilización
de formas de enerxía renovables e de recursos renovables tamén no ámbito da construción.

Que percepción se ten da industria da madeira en Galicia e fóra de
Galicia?
Ninguén pon en dúbida a capacidade da industria da madeira en Galicia: a
cuestión é como se pode crear unha “imaxe de marca” galega que incorpore o sector ao panorama internacional.
Como exemplo, Voralberg é mostra de construción sostible gracias a unha
xeración de arquitectos que apostaron por vivendas e edificios ecolóxicos.
Como valora a implicación dos arquitectos en Galicia coa madeira?
Creo que en Galicia, como en Voralberg, é posible entrelazar o mundo do
deseño e da creación co mundo da industria, da investigación e do estudo,
co mundo do traballo e da fábrica, da Universidade e o mundo da Empresa, a cultura da innovación formal e da vangarda estética coa cultura dos
oficios: Eso é Voraalberg. Tradición e Modernidade.

Xosé Lois Martínez no seu estudio en A Coruña
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Novas de empresa: Inmacu
Xornada sobre innovación en madeira

Molduras e tarimas, a base
do noso negocio

0 36% das empresas galegas
de segunda transformación
invisten en I+D+I

En Inmacu adicámonos, fundamentalmente, á produción de molduras
e tarimas en madeira de castaño para todo tipo de ambientes: urbán,
rural, casas solariegas, grandes espazos, etc.

A industria da madeira de Galicia considera que a innovación é fundamental para saír da actual situación de crise na que se atopa o sector. Esta é a
principal conclusión que se acadou no foro de innovación organizado polo
Cluster da Madeira de Galicia, o pasado mes de marzo, en colaboración co
Club Financiero de Vigo.

Dende deseños clásicos ata grandes proxectos actuais, a tarima en madeira de castaño constitúe a mellor elección para dotar de vida e sensacións a novos espazos que se benefician tamén da súa durabilidade e
resistencia.
A fabricación da madeira de castaño lévase a cabo mediante un sistema
de traballo artesanal. Cada peza é seleccionada unha a unha e tratada
con esmero en todas as fases do proceso produtivo.
O resultado final é un produto elegante, con finos rematados; elementos
construtivos que perduran no tempo.

Modernidade: tradición e vangarda
A nosa forma de traballar a madeira de castaño é un exemplo de artesanía postindustrial que combina o traballo artesanal coas vantaxes que
nos brinda a tecnoloxía. Por iso, ofrecen un produto tradicional pero
con aplicacións actuais. O resultado é unha combinación perfecta entre
tradición e vangarda.

Actualidade

Esta xornada, na que participaron máis de 50 industriais, tiña como obxectivo promover o intercambio de experiencias en materia de innovación e
avanzar solucións que contribúan a superar a situación na que se atopa a
industria da madeira de Galicia como consecuencia da crise económica.

INVERSIÓN EN I+D+i
Durante o pasado exercicio, o 36% das empresas galegas de segunda transformación de madeira, conscientes de que a innovación é o camiño a seguir
para saír da crise, investiron en I+D+I. Para o ano 2010 estímase que esta
inversión aumentará e estenderase ao 40% do sector.
Neste sentido o presidente do CMA, José Blanco, destacou que o ano 2009
“foi un ano cheo de complicacións para o sector, cunha caída na súa facturación do 16% e ante esta situación é preciso crear novos modelos baseados
na innovación e na tecnoloxía para poder ter unha posición privilexiada no
mercado”. E así o amosan os datos do INE, segundo os cales, as empresas
que invisten en innovación conseguen aumentar un 8% a súa produtividade.

A empresa amplía a súas liñas de produto coa incorporación de estruturas de madeira en macizo e laminado, empregando para a súa fabricación especies como o castaño, o carballo e o abeto.

Por outra banda é fundamental que o sector do moble e a madeira proxecte á sociedade unha imaxe de sector moderno e con futuro, formado por
empresas que apostan polo deseño e a innovación, que posúe a materia
prima máis sostible e que está preparado para avanzar nos mercados máis
esixentes.

Esta nova liña de produto vése complementada coa opción de realizar a
súa montaxe en obra.

EMPRESAS INNOVADORAS

Exemplo de traballo realizado por Inmacu

Boa mostra da capacidade do sector para innovar dérona as catro empresas do sector que foron invitadas a participar nesta xornada. O primeiro
exemplo veu da man de Finsa, que dende os últimos anos ven facendo unha
aposta decidida por modernizar as súas plantas e desenvolver novos produtos con valor engadido, o que fai que sexa un referente a nivel mundial no
sector da madeira.
Portadeza destacou a incorporación, en 2005, do sistema lean que permite
optimizar as operacións e os tempos de produción, rebaixar os custos e,
polo tanto, mellorar a súa competitividade. Moblegal expuxo a súa experiencia na xestión da innovación a partir da certificación dos seus sistemas
de xestión de I+D+I de acordo a norma UNE 166002. E, finalmente, a exposición de Galopín Parques afondou no valor da creatividade dentro do
sector, onde presentar solucións novas e de alta calidade é prioritario para
competir nun mercado global.
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A facturación da industria da madeira
cae un 28% en 2009

A industria galega da madeira pechou o exercicio 2009 cunha facturación
de 1.619 millóns de euros, o que supón un 28% menos que a obtida no ano
2008, a peor cifra dos últimos catro anos. Ademais o conxunto do sector
perdeu 3.300 empregos durante todo o ano.
A industria da primeira transformación foi a que se veu máis afectada polo
contexto internacional de recesión, cunha caída que supera o 31%. Durante o ano pasado realizáronse en Galicia 6,15 millóns de m3 de curtas,
o que representa un 22% menos que no exercicio anterior e que provocou
que os rematantes galegos facturasen un 34% menos.
Por outra banda a industria do serrado en Galicia viviu un dos seus peores
anos, a súa produción caeu un 42% e a facturación un 31%. As plantas
galegas de madeira técnica produciron un 25% menos que en 2008 e a
facturación caeu un 35% con respecto ao ano anterior mentres que a facturación da pasta de papel decreceu un 20%.

A segunda transformación
perde un 22% de facturación
O mobiliario e a carpintaría facturaron no ano 2009, 535 millóns de euros,
cifra que supón un 22% menos que o ano anterior. No caso da carpintaría o descenso da facturación sitúase nun 25% mentres que a caída que
sofre o subsector do mobiliario achégase ao 16%, debido principalmente
á excesiva dependencia destas actividades do sector da construción que
sufriu unha caída da facturación próxima ao 35%, e á perda de confianza
do consumidor final.
En canto ao emprego, en conxunto, dos 16.000 traballadores que tiña
a industria da segunda transformación en 2008 pasouse a 14.246, o que
supón unha perda de emprego do 11%. O número de empregados no sector
da carpintaría descendeu un 13% e no do mobiliario un 9%.
O incremento do índice de impagados, a redución do crédito comercial a
clientes, o alongamento dos períodos de cobro, a “competencia desleal”
das empresas en situación concursal ou a caída dos marxes derivados do
axuste entre a oferta e a demanda, son outros dos factores que agravaron
esta situación.

Presentación de resultados do sector aos medios

Evolución da facturación da segunda tranformación

742

774

686
535

2006

2007

Fonte: Elaboración propia		

2008

2009
En miles de euros
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O Rechuncho do Asociado: Maderas Peteiro

“É fundamental difundir o bo facer
do sector da madeira”
Maderas Peteiro conta con máis de 50 anos de experiencia no sector. Son importadores de madeira que seleccionan bosques europeos,
americanos, asiáticos e africanos para dar lugar aos produtos que
fabrica: parquets, tarimas, tarimas flotantes, frisos, listonaxe, etc.

Eva Peteiro, Delegada de Comunicación da compañía, apórtanos a
súa visión sobre a situación do sector e os novos retos para este ano
2010.
Como está vivindo a actual situación que está a atravesar o sector?
O sector está atravesando unha situación de incertidume. As vendas
están sendo moi contidas. O mercado funciona con discontinuidade,
polo que resulta complicado facer unha previsión do traballo.
A vosa empresa notou a crise? Como afrontan esta etapa?

Eva Peteiro, Delegada de Comunicación de Maderas Peteiro

A crise si se nota, fundamentalmente, na diminución das vendas.
Para afrontar esta situación cómpre incrementar os esforzos comerciais, realizar investigacións e, en xeral, manter os “ollos abertos” co
espírito de innovación para ver onde está a oportunidade de negocio.
Cales cre que son os principais retos aos que se enfronta o sector
neste ano 2010?
O sector necesita un esforzo impulsor que posibilite un mellor coñecemento da madeira por parte do mercado. É necesario dar a coñecer
o inestimable valor engadido que a madeira aporta ás construcións,
non só a nivel estético senón tamén funcional e medioambiental.
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“A creación dunha rede
loxística para realizar os repartos
de material, sería beneficioso para
todos os asociados”

En que cre que se debería traballar máis dentro do sector co fin de
conseguir paliar a actual situación?
O sector debería facer un esforzo conxunto de información aos clientes.
Durante moito tempo púxose en circulación no mercado materiais que
non reunían as condicións idóneas, que non se instalaron correctamente
ou, incluso, que non fixeron un bo uso deles. Todo isto contribuíu a xerar
unha mala imaxe da madeira que, en ocasións, é moi difícil de superar.

relacións entre os distintos empresarios e así aportar coñecementos e
experiencias enriquecedoras. Tamén está realizando un importante labor divulgativo sobre o sector da madeira.

Coñece o traballo que se desenvolve dende o CMA? Como o valora? En
que cre que se debería facer maior fincapé?

Como proposta dentro do marco destas actividades, sería moi interesante intentar conseguir maiores beneficios actuando como asociación.
Poderíamos intentar crear unha rede loxística para realizar os repartos
de material. Ocorre a menudo que non se pode enviar un pedido a un
cliente por non ter o suficiente volume. Este problema veríase aminorado se nos puideramos unir con outros provedores que tivesen que facer
entregas no mesmo lugar.

O CMA realiza interesantes iniciativas para manter activo o sector. A
valoración cara o seu labor é moi positiva dende o momento que vemos
a gran cantidade de actividades que levan a cabo para incentivar as

Neste mesmo orde de cousas poderíamos intentar conseguir créditos
brandos con institucións, paquetes globais de servizos e, incluso, acordos con compañías de risco.
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Reflexións do asociado: Iqugasa

“Nós tamén podemos”

Quero comezar este artigo dando as gracias a todos os que forman parte
desta familia da madeira de Galicia que é o Cluster da Madeira, por acollernos
nela dunha maneira tan cálida e amigable.
Estou a escribir estas liñas dende o Hotel Palace de Varsovia. Como moitos
saberedes, Polonia é unha gran produtora de mobles e de produtos relacionados coa madeira. Nós estamos aquí para vender barnices, competindo con
italianos, alemáns ou suecos, por exemplo. Podemos afirmar que existe un
oco para todos os que fagan as cousas ben.
En Iqugasa gústanos pensar que facer as cosas ben é o único factor realmente importante. Hai que eliminar o sentimento de inferioridade que nos
acompaña aos galegos desde hai anos. Non temos que envexar nada a outros
países; simplemente debemos facer ben os deberes na nosa casa para saír
con forza e confianza ao exterior.
A actual situación que vivimos en España ten que servir para que as empresas
sexamos máis competitivas, aproveitando as posibilidades de negocio que
antes pasaban desapercibidas. Deste xeito, conseguiremos saír reforzados.
Ás veces, non fai falla inventar nada, simplemente con mirar ao noso arredor
e aprender do que fan os demais temos a metade do camiño percorrido. En
concreto, hai países que en España teñen presenza comercial pola súa imaxe
de marca moi consolidada, se asocian en grupos industriais que aproveitan a
mínima sinerxia, teñen unha gran forza coa Administración, unidas de verdade,
con feitos.
Creo firmemente que tamén nós podemos. Temos todo o necesario nas nosas
mans, dende a capacidade intelectual necesaria ata as ganas e o espírito
emprendedor. Falta que o creamos, máis unión e menos desconfianza. Como
di o refrán, se ao teu veciño lle vai ben, todos gañamos.
Chegará o día no que fabricar un produto en Galicia teña a mesma ou mellor
imaxe que facelo en Italia. Temos que conseguir que nos valoren só a calidade
do mesmo; loitemos todos xuntos por elo.
MIguel Ángel Zabala, xerente de Iqugasa

“Non temos que envexar nada a outros
países; simplemente debemos facer ben
os deberes na nosa casa para saír con
forza e confianza ao exterior”
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Miguel Ángel Zabala Llerandi.
IQUGASA.

O sector nos medios de comunicación
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Noticias publicadas en prensa no último semestre

El Correo Gallego,
1 de maio

Expansión, 30 de abril
El Progreso, 25 de febreiro

La Voz de Galicia, 19 de abril

Xornal de Galicia, 25 de febreiro

Expansión, 26 de marzo
La Voz de Galicia, 25 de febreiro
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Revisión dos proxectos POMA

 Proxecto PRUMA (Políticas de RRHH)

Outras iniciativas a través das que se está a interactuar con forte intensidade son xa rehabilitación e a reforma, madeira e exterior e sustentabilidade e eficiencia enerxética, complementadas con documentación técnica e publicacións periódicas en torno as aplicacións e solucións
en madeira para a arquitectura e o interiorismo respecto aos conceptos anteriores, prestando
servizo a máis de 2.900 profesionais periódicamente.

Estase realizando a implantación real dunha serie de políticas de RRHH que se identificaron
como prioritarias. Concretamente estase traballando nas seguintes áreas:

Finalmente, cada vez existe un maior interese por parte dos axentes profesionais nas actividades, novidades e solucións innovadoras aportadas pola industria.

Management e RRHH (MR)

1. Políticas para o análise, descrición e valoración de postos de traballo
2. Políticas para a captación, selección e acollida de persoal
3. Políticas para a xestión da formación e o desenvolvemento
4. Políticas para a xestión do desempeño
5. Políticas de retribución
6. Políticas de comunicación interna

 Proxecto FORDIR (Formación de Directivos)
Neste primeiro semestre rematouse a formación sobre “Coaching Executivo”, cuns resultados
máis que satisfactorios. Está previsto o lanzamento dun novo programa de formación para directivos despois do verán, no que abordaremos a temática dos “Canles de Distribución como
estratexia de competitividade”.

Excelencia Operativa (EO)
 Proxecto XESTIÓN LEAN
En novembro arrancou unha nova edición do Proxecto de Xestión Lean na que participa, entre
outras, unha das empresas presentes na primeira edición. Ata o de agora estanse a obter os primeiros resultados visibles como son unha redución significativa de stocks, fabricación en fluxo,
orde e limpeza e o que é máis importante, o cambio cultural nos traballadores da empresa a
todos os niveis.

Máis información en:
www.lignumfacile.es
www.arquitecturaymadera.es
www.elsemillerourbanoblog.com
www.rehabilitacionyreforma.es
www.maderayexterior.es

 Proxecto Galiwood (Plataforma de Internacionalización)
Continuando co obxectivo de constituír unha Plataforma de Internacionalización, estase a
dar servizo de forma individualizada ás empresas asociadas. Deste xeito, ofrécense solucións
ás dúbidas relacionadas coa internacionalización que as empresas demanden, como facilitar
información concreta de mercados exteriores, informando dos aranceis aplicables na exportación, elaborando estudos de mercado, facilitando contactos de distribuidores, importadores
ou fabricantes dun mercado concreto ou calquera outra información que solicite a empresa.
Por outra banda, estase a traballar nunha base de datos interna que recolla información sectorial de interese nos mercados exteriores, como é información práctica do país, listados
de importadores, de distribuidores ou de fabricantes, aranceis aplicables, ou as canles de
distribución para cada produto. Ademais, tamén estanse a captar oportunidades de negocios
que poidan ser usadas polos asociados.

Innovación, Tecnoloxía e Deseño (ITD)

 Proxecto BENCHWOOD ( Benchmarking, Equipos de Mellora)

 Proxecto Ecoinnovación (Ecodeseño e Ciclo de Vida)

Neste primeiro semestre púxose en marcha a terceira edición do Proxecto Benchwood na que
participan cinco empresas. Séguese coa mesma dinámica que nas anteriores edicións nas que
tras facer unha implantación dos indicadores do cadro de mando se establecen plans de accións
a través da metodoloxía de grupos de mellora. Nesta nova edición inclúese, dentro dos Plans de
Accións de Mellora, a posibilidade de abordar problemáticas relacionadas coa xestión de custos.
Paralelamente, continuase coa Rede de Intercambio onde se poñen en común os resultados
acadados cada 30 días e se buscan solucións conxuntas aproveitando a experiencia de cada

Este proxecto acaba de rematar. Como resultado, as empresas dispoñen dun Informe Técnico
Final Individualizado onde se recollen os resultados obtidos da análise dos seus produtos, e dos
principais aspectos e solucións a ter en conta para a mellora e o deseño ecoeficiente.

empresa.

 Proxecto FORESTEC (Empresa de Xestión Forestal)
Unha vez rematado o Plan de Viabilidade desenrolado conxuntamente coa Escola de Negocios
Caixanova, dende o CMA estase a buscar apoios externos para a posta en marcha da empresa.

Internacionalización e Marketing (IM)
 Proxecto PRM (Marketing orientado a Prescritores)
PRETO de 11.500 profesionais empregan a rede lignum facile, unha iniciativa do Cluster da
Madeira de Galicia que se está a converter nun referente entre os especialistas e interesados no
papel da madeira na arquitectura e o interiorismo, a través das distintas iniciativas promovidas
ata o momento.
As redes arquitectura y madera, orientada aos profesionais da arquitectura, e elsemillerourbanoblog, orientada a xoves arquitectos, están actuando como vehículos dinamizadores dos
colectivos participantes no proceso de creación arquitectónica, alcanzando máis de 120.000
interaccións e superando os 2.200 axentes vencellados (arquitectos, interioristas, instaladores,
prensa especializada, etc.).
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Este Informe permitirá mellorar os procesos de comunicación ambiental da empresa mediante:
i. Autodeclaración ambiental. A empresa pode usar este informe como base para emitir unha
declaración ambiental (Ecoetiqueta tipo II) co obxectivo de enfocar cales son os seus retos
ambientais a corto e medio prazo.
ii. Ecodeseño. Este informe é o primeiro paso cara unha estratexia de consecución da norma
UNE 150301:2003 “Xestión ambiental do proceso de deseño e desenvolvemento. Ecodeseño”.
iii. Pegada de carbono simplificada. Para cada unha das melloras propostas indícase a redución
das emisións de CO2 e que corresponde á categoría ambiental de cambio climático.
iv. Ecoeficiencia enerxética. A análise ambiental realizada neste informe tamén permite dirixir
as accións cara a ecoeficiencia enerxética (“facer máis con menos”), xa que tamén se indican as
reducións do consumo enerxético para as melloras.

 Proxecto Innocop (Innovación Cooperativa)
As empresas participantes neste proxecto atópanse en diferentes etapas. Por un lado, parte das
empresas xa teñen seleccionado o seu proxecto de Innovación a executar, e están a traballar na
Memoria de desenvolvemento do mesmo. Por outra banda, parte das empresas están na fase de
realización do taller de creatividade e selección do Proxecto prioritario.
Ao igual que en anteriores edicións, os proxectos abarcan diferentes liñas como son: a mellora
na produción, novas liñas de negocio ou elaboración dun novo produto, entre outras.

Axudas e subvencións
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ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EMPRENDEDORES

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG175 - PROXECTO DE CONSULTARÍA
EXTERNA DIRIXIDOS Á ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCIEIRA DAS PEMES

TIPOS DE AXUDA: Financiar aqueles gastos e investimentos considerados subvencionables
de acordo co establecido na base 4.4.1.1 das bases reguladoras das axudas do Igape para
o programa emprendedores.

TIPOS DE AXUDA: Proxectos de consultaría externa dirixidos a análise económica-financeira da empresa, co obxecto de establecer as hipóteses e decisións que soporten unha viabilidade futura da empresa e obter financiamento nalgunha entidade financeira acorde coas
necesidades a curto prazo da empresa.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pemes que exerzan a súa actividade económica en Galicia
baixo calquera forma de persoa xurídica de obxecto mercantil.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pemes.
CONTÍA DAS AXUDAS: Importe do préstamo: mínimo 25.000 € e máximo 600.000 €. Préstamo de ata o 50% do orzamento do proxecto. Tipo de xuro: Euríbor 6 meses + 0,50. Prazo
de amortización: ata 7 anos.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata derogación.

CONTÍA DAS AXUDAS: Subvención a fondo perdido do 50% sobre o custo dos traballos de
consultaría externa, co límite de 6.000 euros por proxecto, sempre que conste acreditado
que como resultado do proxecto, a empresa beneficiaria obteña un financiamento por un
valor non inferior á cobertura do 50% desas necesidades.

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

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 30 de xullo de 2010.

TIPOS DE AXUDA: Garantías e axudas a fondo perdido.

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

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas en situación de dificultade.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG173 - PROSPECCIÓN INTERNACIONAL
TIPOS DE AXUDA: Actuacións de promoción a través de oficinas de promoción, espazos e salas
de exhibición localizados fóra de España, de cara a favorecer o lanzamento de produtos ou servizos galegos en novos mercados, ou para estudar as posibilidades de expansión mediante implantación comercial en novos mercados (países ou zonas xeográficas determinadas dentro dun país).

CONTÍA DAS AXUDAS: Para axudas se salvamento concederanse garantías sobre préstamos.
Para axudas de reestructuración:
-- No caso de garantías cobertura con caracter xeral non superará o 70%.
-- No caso de préstamos para a reestructuración 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.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata derogación.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.
CONTÍA DAS AXUDAS: 50% do gasto subvencionable de proxectos cuxos solicitantes sexan
empresas individuais cun límite máximo de 30.000 euros.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 10 de setembro de 2010.
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN GALICIA CON FONDOS DO BANCO EUROPE DE INVESTIMENTOS (BEI)
TIPOS DE AXUDA> Poderán financiarse todos os investimentos e gastos incorridos no contexto do desenvolvemento das Pemes, coa excepción das operacións puramente financeiras. O proxecto debe levarse a cabo nun prazo máximo de tres anos.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pemes independentes.
CONTÍA DAS AXUDAS: Só poderán financiarse aqueles proxectos cuxo investimento financiable estea comprendido entre 240.000 € e 25.000.000 €. Os préstamos terán un prazo
mínimo de amortización de 24 meses e un máximo de 4 anos. O tipo de xuro será de euribor
a 6 meses máis 0.5. A comisión de apertura é do 1% do capital formalizado.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 31 de decembro de 2010.

ORGANISMO: ICO
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: LÍÑA ICO-LIQUIDEZ 2010
TIPOS DE AXUDA: Líña de financiamento.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas que se atopen ao corrente de pago coa Entidade
de crédito concedente.
CONTÍA DAS AXUDAS: Financiamento máximo: ata 2 millóns de euros para empresas con menos
de 50 traballadores, ata 50 millóns de euros para o resto de empresas. O tipo de xuro depende do
reparto do risco entre o ICO e a Entidade de crédito. Teñen comisión por cancelación anticipada.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 20 de decembro de 2010 ou esgotamento de
fondos.
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: www.ico.es ou no tlfno: 900 121 121

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: LIÑA ICO-INVERSIÓN 2010
TIPOS DE AXUDA: Préstamos.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG166 - AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE XESTORES
DE EXPORTACIÓN

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas que realicen investimentos en España.

TIPOS DE AXUDA: Subvencionarase o salario bruto anual da contratación por conta allea
- a tempo completo ou parcial - durante o primeiro ano de vixencia do contrato laboral.

CONTÍA DAS AXUDAS: Ata 2 millóns de euros para pequenas empresas, ata 10 millóns de euros
para o resto de empresas. Financiamento do 100% do investimento. Prazos de amortización de 3
a 12 anos. Tipo de xuro segundo a cotización ICO máis 2 puntos, como máximo.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As empresas, Pemes ou non Pemes, que teñan o seu domicilio
social en Galicia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 20 de decembro de 2010 ou esgotamento
de fondos.

CONTÍA DAS AXUDAS> 75% do salario bruto anual, cun límite máximo de 15.000 € en Galicia, agás se a contratación é en/ou para o estranxeiro, en cuxo caso o límite elévase ata
un máximo de 25.000 €.

ORGANISMO: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 15 de setembro de 2010.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: Fomento da Calidade Industrial.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG135- INNOEMPRESA

TIPOS DE AXUDA: Subvención para a solicitude ou mantemento de calquera título de
propiedade industrial (invencións, deseños, signos distintivos, etc).

TIPOS DE AXUDA: Proxectos colaborativos entre, polo menos, 3 Pemes. Serán gastos subvencionables os investimentos materiais/inmateriais novos adquiridos en propiedade e as
colaboracións externas de asistencia técnica, consultoría, etc.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pemes que exerzan a súa actividade económica en Galicia
baixo calquera forma de persoa xurídica de obxecto mercantil.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 15 de novembro de 2010.

CONTÍA DAS AXUDAS: 50% dos gastos subvencionables.

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: www.segapi.org Tlfno: 981-95 73 90

CONTÍA DAS AXUDAS: Ata o 70% dos gastos subvencionables.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 6 de xullo de 2010
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Feiras

MAISON&OBJET 2010

SHOW THE AUTUMN
FURNITURE&INTERIORS 2010

Datas: 03/09/2010 a 07/09/2010

Datas: 12/09/2010 a 14/09/2010

32ª Feira internacional bienal do sector do moble e obxectos da decoración

12ª Feira internacional do moble e accesorios do fogar

Lugar: Recinto Feiral París-Nord Villepinte, París (Francia)

Lugar: Simmonscourt RDS (Royal Dublin Society), Ballsbridge, Dublín 4
(Irlanda)

Máis información: www.maison-objet.com

FURNITURE CHINA 2010

Máis información: www.autumnfurniturefair.com

ZOM 2010

Datas: 07/09/2010 a 09/09/2010

Datas: 16/09/2010 a 19/09/2010

Feira anual internacional do sector do moble e os seus accesorios

Feira internacional de compoñentes e accesorios para a industria do moble

Lugar: Shanghai New International Exhibition Center, SNIEC, Shanghai (China)

Lugar: Estambul Expo Centre (Turquía)

Máis información: www.furniture-china.cn

Máis información: www.zom.com

KAZBUILD 2010

100% DESIGN 2010

Datas: 07/09/2010 a 10/09/2010

Datas: 23/09/2010 a 26/09/2010

6ª Feira semestral internacional do sector da construción

17ª Feira anual do sector do moble, a decoración e o deseño contemporáneo

Lugar: Recinto Feiral Atakent, 42 Timiryazeva, 480057, Almaty (Kazajstán)

Lugar: Recinto Feiral de Earls Court 2, Warwick Road, Londres SW5 9TA
(Reino Unido)

Máis información: www.exhibitions.kz

NATIONAL FLOOR SHOW 2010

Máis información: www.100percentdesign.co.uk

CONSTRUTEC 2010

Datas: 07/09/2010 a 10/09/2010

Datas: 28/09/2010 a 01/10/2010

Feira anual internacional do sector do chan

11ª Bienal Salón Internacional da construción

Lugar : Recinto Feiral de Birmingham, Halls 9-10, Birminghan B40 1NT

Lugar: IFEMA. Feira de Madrid, 28042 Madrid (España)

(Reino Unido)

Máis información: www.nationalflooeshow.co.uk

WOODPRO AFRICA 2010

Máis información: www.ifema.es

IDEAS&PASIÓN 2010

Datas: 09/09/2010 a 11/09/2010

Datas: 28/09/2010 a 02/10/2010

Feira internacional de portas e fiestras

Feira Internacional da industria do Hábitat

Lugar: MTN Expo Centre Nasrec, Johannesburgo (Sudáfrica)

Lugar: Feira de Valencia, Av. De las Ferias s/n, 46035 Valencia (España)

Máis información: www.woodpro.co.za

Máis información: www.ideaspasion.com

Revista Albura

19

W10 2010

SIB 2010

Datas: 03/10/2010 a 06/10/2010

Datas: 01/11/2010 a 07/11/2010

Feira de produtos da madeira, mobles, embalaxes, palletes e subministro para
a construción

13ª Feira internacional bianual da construción, carpintería, decoración e revestimentos

Lugar: National Exhibition Centre, NEC, B40, INT, Birmingham (Reino Unido)

Lugar: Palacio de Exposicións, Rue Tiznit, 20000, Casablanca (Marrocos)

Máis información: www.w10exhibition.com

Máis información: www.ofec.co.mas

EXPO CIHAC 2010

FENETRATION 2010

Datas: 12/10/2010 a 16/10/2010

Datas: 04/11/2010 a 06/11/2010

22ª Feira internacional do sector da industria da construción e vivenda

Feira internacional do sector das fiestras, portas e paneis n

Lugar: Centro Banamex, Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, Cidade de
México (México)

Lugar: Beijing International Union Expo, Beijin (China)

Máis información: www.cihac.com.mx

HIGH POINT MARKET 2010

Máis información: www.fenetration.com

EXPOBOIS 2010

Datas: 16/10/2010 a 21/10/2010

Datas: 05/11/2010 a 09/11/2010

Feira internacional do moble

5ª Feira Internacional da industria da madeira e seus derivados

Lugar: High Point Market, Carolina Do Norte (Estados Unidos)

Lugar: Parc des Expositions de La SAFEX, Pins Maritimes, Alger (Arxelia)

Máis información: www.highpointmarket.org

Máis información: www.expobois-dz.coml

INTERBUILD 2010

THE BIG 2010

Datas: 17/10/2010 a 20/10/2010

Datas: 21/11/2010 a 24/11/2010

Feira internacional do sector da construción

31ª Feira internacional da construción de Oriente Medio

Lugar: Recinto Feiral de Nec, West Midlands B40, Birmingham (Reino Unido)

Lugar: Budai International Exhintion Center (Emiratos Árabes)

Máis información: www.necgroup.co.uk

Máis información: www.thebig5exhibition.com

SAUDI BUILD 2010

MEBEL 2010

Datas: 18/10/2010 a 21/10/2010

Datas: 22/11/2010 a 26/11/2010

22ª Feira internacional do sector da construción, maquinaria e materiais

22ª Feira internacional do sector do moble de interiores

Lugar: Recinto Feiral de Riyadh (Arabia Saudí)

Lugar: Expocentr Krasnaya Preshya Fairgrounds, 14 Krasnopresnenskaya,
Moscow 123100 (Rusia)

Máis información: www.recexpo.com

Máis información: www.expocentr.ru
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