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A unión fai a forza
En momentos de incerteza é cando máis sentido cobra a idea de que a unión fai a forza. A actual situación económica
esíxenos a todos os axentes económicos, políticos e sociais galegos a obrigación de espremer ao máximo todas as
nosas capacidades e poñelas ao servizo da sociedade galega para que poida saír reforzada desta crise.
Non cabe dúbida de que é mellor xuntos que por separado, e os que apostamos por avanzar polo sendeiro da cooperación imos ven encamiñados. Así facíanolo saber, Antonio Cancelo, ex Presidente da Coorporación Mondragón
durante a Xornada de Cooperación que organizamos desde o CMA.
Cancelo insistiunos en que os cambios que se teñen producido no mercado, preludio dos que aínda están por vir,
unidos ás dificultades ocasionadas pola crise económica, obrigarannos a buscar mecanismos para mellorar a nosa
capacidade de resposta ante mercados cada vez máis abertos, nos que se esmorecen os límites xeográficos e nos
que prima o desenvolvemento tecnolóxico.
As respostas individuais móstranse máis insuficientes que nunca. Unha empresa soa vaise atopar nun terreo
hostil e é imprescindible que aprendamos algo tan sinxelo como que xuntos valemos máis que por separado.
Deste xeito, a nosa industria faise forte a través da existencia do Cluster por que nos permite afondar no
desenvolvemento de sinerxias, construír unha cultura de cooperación empresarial e facer fronte así ás
limitacións e obstáculos que nos impón o contexto económico.
A cooperación entre todos os eslabóns da cadea de valor da madeira podemos axudar a aumentar a nosa
competitividade e a converternos nun motor que revolucione outros sectores da economía, como desde anos
o fai o Cluster da Automoción de Galicia (CEAGA), hoxe líder do sector da automoción español. Realidade que
non tería sido posible sen o espírito de cooperación que motiva o seu nacemento.
Temos que buscar máis espazos de colaboración, poñer en común as nosas preocupacións, os nosos obxectivos e as nosas ilusión para poder acadar o espazo que a nosa industria está chamada a ocupar. Para competir
é imprescindible cooperar pero esta cooperación debe ser decidida, non serven os sucedáneos por que como
sinala Michael Porter, pai do termo cluster, “Estamos inmersos na era da alta competencia e non
todos os competidores sobrevivirán”.

José Blanco
Presidente do CMA
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Reportaxe

O futuro pasa pola innovación e a internacionalización
Entrevistamos a dous expertos no panorama nacional de clusters e cultura do asociacionismo, Julián Casas Luengo,
Presidente da Federación Española de Agrupacións Empresariais Innovadoras e Clusters (FENAEIC) e do Cluster do Coñecemento de Extremadura, e Alicia Hinojosa, Directora Xeral de Madrid Network, unha rede público-privada de 600
empresas e organismos creada para posicionar á Comunidade de Madrid entre as 10 rexións máis avanzadas do mundo.
No contexto de crise actual, que vantaxes competitivas aporta a
unha empresa estar integrada nun cluster?
(Julián Casas) Se ben é imposible entender o fenómeno cluster como
un fenómeno homoxéneo, sí hai algunhas vantaxes que este tipo de
asociacións aporta aos seus socios en calquera momento e, especialmente, nun momento delicado como o actual. Entre elas destacaría:
colaboración, especialización, gañar tamaño e coñecerse.
Os clusters son asociacións pensadas para buscar a colaboración entre
os seus socios. Nos clusters hai empresas que son complementarias e iso
facilita a colaboración. Ao poder unir a experiencia de varias empresas
(como se fosen departamentos dunha empresa máis grande), incídese na
especialización de cada organización. O tempo en que as empresas “facían de todo” pasou. O cliente busca un especialista con experiencia nun
campo determinado.
Un dos grandes problemas da empresa española é o seu pequeno tamaño.
É case imposible investigar (e ainda innovar) ou internacionalizarse sendo
unha peme, pero unindo esforzos increméntanse moito as posibilidades
de acadalo. Por último, os clusters permiten que as distintas organizacións
que o forman se coñezan. Parece mentira, pero aínda nos territorios máis
pequenos hai multitude de empresas e empresarios que non se coñecen
entre sí. É imposible que colaboremos se non nos coñecemos.

(Alicia Hinojosa) Son numerosas as vantaxes que reciben as empresas
por formar parte de redes de clusters coma Madrid Network. Por
citar algunhas, facilítase a integración en proxectos colaborativos
que fomentan a innovación e dotan de maior valor engadido aos seus
productos, na actualidade estamos a desenvolver 14 proxectos innovadores de colaboración público-privada. Identifícanse necesidades e
adoitanse solucións prácticas e persoalizadas. En definitiva, favorécense sinerxias entre os distintos elementos do sector e contribúese
a mellorar a internacionalización.
Na actual situación económica, unha vantaxe moi importante é o acceso rápido a instrumentos de financiamento para a posta en marcha
de proxectos e programas financiados pola UE. Neste senso, desde
Madrid Network conseguimos 80 millóns de euros do Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía para financiar proxectos e novos negocios baseados en desenvolvementos tecnolóxicos e de innovación.
En xeral, cre que esta coxuntura favorece o papel dos clusters?
(Julián Casas) Efectivamente, nun momento no que todos os expertos
falan de que o futuro sostible das empresas pasa pola internacionalización e a innovación, o empresario medio reflexiona e busca unha
forma de atacar estos dous grandes obxectivos: exportar e innovar.
Sen embargo, sendo unha peme (e máis do 95% das empresas españolas o son), é case imposible logralo de xeito individual, tanto pola
falta de persoal (nunha empresa de menos de 20 empregados, soa
utópico a internacionalización e a investigación ou innovación) coma
por falta de recursos económicos.
Cal é a solución? Pois a única solución é gañar tamaño. E á hora de
acadalo, unha das formas menos traumática é a colaboración con
outras empresas. O cluster é a figura creada precisamente para a colaboración, polo que estou convencido de que este contexto favorece
o desenvolvemento dos clusters.

“A calidade dos clusters ven dada
pola satisfacción dos seus socios”
Julián Casas
A Directora Xeral de Madrid Network, Alicia Hinojosa
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Como percibe a saúde dos clusters en España?
(Julián Casas) Cada cluster é un mundo. Se falamos de número, a súa
saúde é envexable. Están proliferando os clusters en todas as Comunidades Autónomas. Respecto á súa calidade, depende de cada caso.
As axudas que o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio otorgou
nos últimos anos para a creación de plans estratéxicos dos clusters
permitiron que moitos clusters den o paso cara asociacións de maior
calidade ao dispoñer dun plan claro de actuacións. Sen embargo, a
calidade dos clusters ven dada, na miña opinión, pola satisfacción
dos seus socios.
En que aspectos cre que debe incidir un cluster para impulsar a innovación e a competitividade dos seus asociados?
(Alicia Hinojosa) Os clusters creáronse co fin de impulsar iniciativas
de marcado carácter innovador. Cada cluster debe impulsar proxectos colaborativos de alto impacto para a economía e así permitir
a expansión e visibilidade global, tanto dos seus integrantes como
doutras empresas locais.
Como cre que deberían implicarse as distintas Administracións no desenvolvemento e evolución dos clusters?
(Julián Casas) Creo que a Administración Pública debe ser impulsora
dos clusters. Parece evidente que por nós mesmos, os empresarios,
non temos a tendencia natural de colaborar.
Sen embargo, ao final, temos que ser as empresas e as organizacións
socias as que decidamos se o cluster é útil ou non. Se é útil, vamos a
mantelo e potencialo. Se non é útil, pois cerrémolo e adiquemos os
nosos esforzos (persoais e económicos) a outra cousa.

“As empresas galegas deben
potenciar a cooperación empresarial
para que poidan dotarse de
músculo operativo e financeiro”
Alicia Hinojosa

Julián Casas, Presidente da FENAEIC

Recentemente a FENAEIC celebrou un curso de Cluster Managers. En
comparación con países do noso entorno, cre que en España hai unha
boa cultura de cluster? E en Galicia?
(Julián Casas) Excepto nun par de Comunidades Autónomas, que teñen clusters de máis de 20 anos, en España o fenómeno cluster é
máis ou menos recente. Polo tanto, non hai unha cultura demasiado
arraigada. Esto non significa que a cultura sexa boa ou mala, senón
que leva pouco tempo.
Nos distintos países do entorno (falamos de Europa principalmente),
a situación non é moi distinta. Cada cluster é un mundo e xunto a un
cluster dunha zona que se pon como exemplo de boas prácticas en
todos os manuais, encontramos clusters que non funcionaron como se
esperaba. Galicia non é unha excepción. Sen atreverme a dar nomes,
temos clusters que pertencen a redes nacionais e internacionais,
clusters como o CMA que están editando revistas e buscando formas de mellorar a competitividade das empresas, e tamén hai outras
asociacións cunha actividade que pasa prácticamente desapercibida
para os seus asociados.
Non nos enganemos, o funcionamento dos clusters depende en gran
medida do seu director-xerente e do seu presidente, de ahí que consideráramos que un curso de Cluster Managers fora esencial para o
futuro das nosas organizacións.
Que recomendaría ás empresas galegas do sector da madeira para mellorar a súa competitividade?
(Alicia Hinojosa) Sumar esforzos e sinerxias, é dicir, potenciar a cooperación empresarial para que poidan dotarse de músculo operativo
e financeiro.
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Xornada sobre cooperación

Cooperar para competir

Antonio Cancelo, fundador e director de Eroski durante 25 anos e ex
presidente da Corporación Mondragón, interviu na xornada que organizou o CMA sobre a importancia da cooperación interempresarial para
o desenvolvemento. Segundo Candelo resulta imprescindible buscar
solucións conxuntas a problemas que sexan comúns aos asociados do
Cluster da Madeira de Galicia.
Baixo o lema ‘Cooperar para competir’, Cancelo compartiu a súa ampla experiencia cos asistentes desta xuntanza, celebrada en xullo, e
expuso o caso práctico da Cooperación Mondragón como exemplo de
éxito da colaboración entre empresas. Cancelo sinalou que ante a situación actual de incertidume no mercado internacional e de crise
económica, as empresas deben buscar solucións e mecanismos que optimicen a súa capacidade de resposta ante unha demanda estancada
ou en decrecemento. Aínda que o pequeno tamaño das empresas galegas dificulta que poidan ser competitivas nun mercado global, é neste
marco onde a cooperación resulta esencial, xa que, en palabras do
propio Cancelo, “a cooperación entre empresas é unha saída inevitable
ante a crise actual”.
Despois de establecer un sistema de traballo en grupos e un debate
posterior, os participantes desta xornada concluíron que para que o
modelo de cooperación interempresarial funcione é necesario que os
empresarios galegos tomen conciencia de que as fórmulas de éxito que
ata agora funcionaron deben evolucionar cara un modelo de colaboración interempresarial onde o prioritario é bucar a rendabilidade destas
organizacións.

Antonio Cancelo
Antonio Cancelo foi xerente da Cooperativa de Consumo Juan
XXIII e fundador e director de Eroski ata o ano 1990, ano no que
se convirte en presidente do Grupo Eroski. En 1992 foi nomeado vicepresidente da División de Distribución e Alimentación de
Mondragón Corporación Corporativa e en 1995 pasou a formar
parte do seu Consello Xeral. Na actualidade, é asesor de empresas e colabora na redacción de artigos en diversas publicacións.

Antonio Cancelo durante a súa intervención
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Cándido Hermida galardoado co
primeiro Premio Carpinteiro do Ano

MOBLEGAL, máis de 20 anos
apostando pola innovación

O membro do CMA, Cándido Hermida foi distinguido como Carpinteiro
do Ano polos representantes españois de carpintaría recoñecendo a súa
traxectoria profesional, o pasado mes de novembro.

Dende o seu nacemento, hai 21 anos, Moblegal apostou polo deseño personalizado e a innovación como ferramentas para aportarlle alto valor
engadido aos seus produtos, o que lle permitiu converterse nun referente
dentro do mercado nacional e abrirse camiño en Europa e América.

Cándido Hermida comeza a súa andaina laboral como aprendiz nunha carpintaría na comarca de Ferrolterra na que permanece ata acadar a máxima
categoría, o recoñecemento como ebanista e artesán da madeira. No ano
1983 funda en Ferrol Industrias Cándido Hermida, INDUCA S.L e o seu proceso de expansión lévao a traballar ao servizo de multinacionais asentadas
en todo o mundo.
A súa proxección empresarial e a constante expansión do negocio esíxelle
abarcar distintos eidos da actividade industrial e crea empresas como Juca,
S.L. -construción-; Inmega, S.L. -Carpintería Metálica-; Innaval, S.L. -sector
naval-; e Loira, S.L. -Instalacións Comerciais-.
Entre as súas actuacións a favor do sector destaca a súa incorporación á Asociación de Empresas de Carpintaría e Ebanistería da Provincia de A Coruña, á
Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Ferrol, a súa participación
no Comité Executivo da Confederación Española de Empresarios da Madeira
ou o seu apoio á creación do CIS Madeira e o Cluster da Madeira de Galicia.

A clave do éxito atópase no perfeccionamiento do seu sistema produtivo,
orientado cara o cliente, para acadar procesos máis flexibles encamiñados
a obter a máxima satisfacción do consumidor a través da calidade, da
estética, exclusividade e funcionalidade dos seus produtos.
Isto levou a empresa a adoptar o Lean Manufacturing System, un método
de traballo propio das empresas xaponesas que permite satisfacer aos
consumidores coa máxima flexibilidade e personalización.
Este sistema persegue un tratamento individualizado do produto. Crea
modelos diferentes para axustarse ás necesidades de cada cliente e promove unha mellor trazabilidade e unha maior calidade dos produtos. Ao
mesmo tempo, permite unha maior axilidade de resposta ante as demandas dos clientes e fiabilidade nos prazos de entrega.
Como consecuencia da implantación deste sistema de traballo, Moblegal
garante o día exacto de entrega dos mobles nun tempo récord, ofrece
unha ampla combinación de módulos, cascos de mobles, acabados e cores
para que cada cliente compoña unha cociña única.
E nesta aposta pola innovación e o compromiso co consumidor é preciso
destacar que Moblegal foi unha das primeiras empresas en obter a certificación UNE en xestión da I+D+I, grazas ao desenvolvemento e certificación
de solucións técnicas exclusivas que fan que cada moble sexa un produto
coas máis altas prestacións no seu deseño, funcionamento e duración.

Fachada dun comercio londinense obra de Cándido Hermida

Imaxe de cociña creada por Moblegal
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Entrevista

Frederik Lauwaert

Secretario Xeral da Asociación Europea para a Protección da Madeira (WEI ) e conselleiro da Confederación Europea de Industrias da Madeira (CEI-Bois) | General Secretary of WEI-IEO and advicer of CEI-Bois

“A industria da madeira é clave para a economía da UE
e o seu desenvolvemento sostible”
“ Wood industries are key to the EU economy and its sustainable development”

A industria da madeira e o moble son claves para a economía da
Unión Europea, esenciais para avanzar no seu desenvolvemento sostible. Con máis de 365.000 compañías, moitas das cales son pemes,
xeran unha facturación de máis de 220 mil millóns de euros ao ano e
dan emprego a máis de 2,4 millóns de traballadores, principalmente
en áreas rurais.
Dende un punto de vista medioambiental, o sector baséase no suministro sostible da súa materia prima, o único recurso naturalmente
renovable que ten o home.
As industrias da madeira son precursoras dunha economía de recursos
eficientes, cun óptimo uso de materia prima e un alto nivel de recuperación e reciclaxe. Isto acádase tamén a través dun baixo nivel de uso
enerxético durante a produción, ofrecendo produtos cun baixo nivel de
enerxía incrustada, e cubrindo as necesidades enerxéticas con fontes de
enerxía renovables como cortizas ou residuos de produción. Á vista dis(Segue na páxina seguinte)

“O sector confía no seu futuro, sobre
todo tendo en conta os beneficios que
ofrece a madeira e os produtos de
madeira para loitar contra o cambio
climático”

The Wood and furniture industries are key to the European
Union economy and its future sustainable development. With
more than 365,000 companies, most of which SME, they generate a turnover of more than 220 billion euro annually and
employ more than 2.4 million workers, mainly in rural areas.
From an environmental point of view the sector can rely upon
a sustainable supply of its key raw material wood, man’s only
naturally renewable resource.
The wood industries are forerunners of a resource efficient
economy, presenting an optimum use of the wood raw material and a high degree of recovery and recycling. This is
achieved also through a low degree of energy use during production, providing products with a low degree of embedded
energy, and through covering energy needs by renewable
energy sources such as bark or production residues. In the
light of this, the European woodworking industries already
today play a leading role in the development of a low carbon
economy the EU intends to become in future.
The recent economic downturn has not left the sector untouched, putting a strong pressure on the profitability of many
companies. In particular the streep decline in construction activity has had a major impact leading to important production
curtailments. Recently the situation has begun to improve, but
at a rather slow pace and still far beyond the performance in
2007.
Nevertheless, the sector is confident about its future, not at
least because of the climate change benefits offered by wood
and wood products. Wood products do not only store carbon
throughout their life-cycle, they also allow for a substitution
of energy and carbon-intensive materials like steel or concrete.
Innovation and R&D have led to new product types opening up a
wide range of new applications and will contribute to a positive
future development.
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to, as industrias de madeira europeas xogan hoxe en día un importante
papel no desenvolvemento dunha economía de baixo nivel de dependencia do carbón que a UE pretende adoptar no futuro.
A actual crise económica non deixou ao sector immune, exercendo
unha gran presión na rendabilidade de moitas empresas. En particular, a baixada na construción tivo un impacto decisivo que levou a
importantes recortes na produción destas empresas. Recentemente
a situación comezou a mellorar, pero a un ritmo lento e aínda lonxe
da situación que acadaba en anos como o 2007.
Sen embargo, o sector confía no seu futuro, sobre todo tendo en
conta os beneficios que ofrece a madeira e os produtos de madeira
para loitar contra o cambio climático. Os produtos de madeira non
só almacenan carbón a través do seu ciclo vital, senón que permiten
a substitución doutros materiais como o aceiro ou o formigón.
A innovación e o I+D levou á creación de novos produtos, abrindo un
amplo rango de novas aplicacións que contribuirán a un desenvolvemento futuro moi positivo.

Frederik Lauwaert é Secretario Xeral do Instituto Europeo para a Conservación da Madeira (WEI- European Institute
for Wood Preservation), Secretario Xeral da Confederación
Europea da Industria da Madeira (EFIC - European Furniture
Industry Confederation) e Conselleiro Legal da Confederación
Europea da Industria da Madeira, o CEI-Bois.
No pasado, Lauwaert desempeñou o cargo de Conselleiro Legal do WEI e Conselleiro da Cámara de Comercio e Economía
Belga- Chinesa.

“The sector is confident about its future, not at least
because of the climate change benefits offered by
wood and wood products”

14%

A industria da madeira en Europa
Fonte: CEI Bois

Moble

5%

48%

4%

Taboleiros
Compoñentes para a construción
Embalaxe
Outros

20%

Serrado e tratamento da madeira

9%
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Cando alguén desexa algo debe saber
que corre riscos e, por iso,
a vida vale a pena
Paulo Coelho
Escritor e filósofo brasileño.
Autor de obras coma “O Peregrino de Compostela”,
“O Alquimista” ou “La Brida”.

”
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O Rechuncho do Asociado: AGM Ebanistas

As colaboracións empresariais promovidas polo sector
poden axudar a albiscar unha solución actual á crise

AGM ebanistas nace no ano 1994 en Gondomar e adícase á carpintaría xeral de obra e mobiliario, traballando directamente para o
propietario final. No ano 2002 comeza o seu proceso de expansión
coa apertura da tenda de mobiliario e complementos Guayacan.
Dez anos despois, tras comprobar as dificultades que teñen arquitectos, aparelladores, deseñadores ou interioristas para empregar
produtos de madeira na rehabilitación e no deseño arquitectónico, a
empresa especialízase na carpintaría exterior, fachadas, estruturas
e rehabilitación de cascos históricos.
César Castro, xerente da área técnica de AGM Ebanistas apunta
posibles solucións para paliar os efectos da crise que afecta ao sector e sinala algúns dos retos aos que, na súa opinión, terá que facer
fronte a empresa.
Cal é a situación actual pola que pasa o sector?
O maior problema co que nos atopamos é a falta de aprobación dos
plans urbanísticos de ordenación municipal dos concellos o que provoca que non se concedan licenzas de obra e resulte complicado dinamizar a carpintaría e a ebanistería.
Outra das nosas grandes preocupacións é a competencia desleal, a
xente que traballa sen estar dada de alta na seguridade social, sen
declarar os seus traballos e que nos poñen nunha clara situación de
desvantaxe. Tamén está a falta de creto dos bancos, problemas de
impagos, etc. que crean incerteza e impídennos ter unhas perspectivas claras de futuro.
A súa empresa como fai fronte á crise económica?
Investindo tempo e esforzos en proxectos de I+D+i, centrándonos na
técnica de deseño e fabricación e axustándonos ao CTE e a normativa comunitaria sobre cerramento. Adquirindo maquinaria de control
numérico para mellorar os prazos de entrega e a flexibilidade na
fabricación de solucións tecnicamente complexas.
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Desde o seu punto de vista, que medidas habería que tomar para
paliar os efectos da crise no sector da madeira de Galicia?
En AGM Ebanistas pensamos que é necesario continuar a facer un
traballo de divulgación e asesoramento técnico por parte do sector,
ofrecéndo información técnica para que se coñezan todas as posibilidades da madeira.
Consideramos que outro apoio importante é a existencia de axudas e
subvencións para distintos ámbitos como a I+D, comercialización, investimento en maquinarias… que poden axudarnos a mellorar a nosa
situación competitiva no mercado.
Que cree que se pode facer desde o CMA?
É de vital importancia estar abertos a todo tipo de iniciativas e colaboracións empresariais promovidas polo sector para acadar proxectos de interese comúns e estar ao día sobre os problemas que nos
afectan. Deste xeito, poderemos expor solucións que nos permitan
albiscar unha saída a esta crise o antes posible.

“Os retos pasan pola especialización,
a innovación e o deseño”

“A falta de creto dos bancos crea
incerteza e impídenos ter unhas perspectivas claras de futuro”

Cales son os principais retos, segundo vostede, aos que se enfrontará o sector o vindeiro ano?
Para unha pequena empresa como a nosa, os retos para o vindeiro
ano pasan pola especialización, a innovación e o deseño. Aspectos
fundamentais para saír fortalecidos e incrementar o valor engadido
dos nosos produtos.
Cal é a súa valoración do traballo desenvolvido polo CMA?
Valoramos moi positivamente a labor de información que se está a
facer sobre as posibilidades de madeira a través dunha iniciativa como
Lignum Facile que fai unha boa promoción de traballos de referencia
no noso sector. Tamén consideramos moi importante o traballo que se
ten feito nos proxectos de I+D para os asociados e que serven de nexo
de unión entre as empresas do sector que teñen intereses comúns.

“É necesario continuar a facer un
traballo de divulgación e asesoramento
técnico por parte do sector”
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Reflexións do asociado: Bíforis

“A fortuna favorece aos audaces”

Alá polo ano 70 a.C., o poeta romano Virgilio escribiu na “Eneida” que a “fortuna favorece
aos audaces”.
Con esta cita creo dar unha pista sobre cal será o desenvolvemento da miña reflexión. Si,
é certo, vivimos tempos difíciles pero négome a que estes nos atenacen, atemoricen e nos
frustren.
Quero agradecer ao CMA esta oportunidade para expresar o que sinto. E o que sinto é a
necesidade e o desexo de ser optimista. De que todos os que formamos o Cluster afrontemos
cada día con ilusión e creatividade.
Ante a adversidade nacen as mellores ideas. A creatividade é o noso mellor recurso, e o feito
de apertala daranos algunhas das solucións que precisamos para enfrontar a difícil travesía.
Non digo que sexa fácil, pero dando o mellor de nos mesmos creo que atoparemos o camiño
do éxito.
Nacín coa chegada da democracia a o noso país, e teño a fortuna de ter vivido os meus trinta
primeiros ano de vida cheos de progreso e benestar. Quizais por iso non entendo o vitimismo
e as xustificacións. Estamos en continua evolución e cada día aparecen novas oportunidades
esperando por nós.
Hoxe temos numerosos medios para dar a coñecer os nosos produtos e servizos nun mundo
globalizado onde un novo estudante universitario crea unha coñecida rede social que revoluciona o uso de Internet e onde unha pequena tenda de moda galega chega a ter miles de
establecementos en todo o mundo. Demostra que todo é posible. Só e preciso desexalo con
forza, ter moita fe e traballar duro. E quizais así atopemos a fortuna.
Dentro do CMA temos empresas das que podemos sentirnos orgullosos, empresas de todos
os tamaños, grandes e pequenas, que levan o nome de Galicia alí por onde van. E non só o
nome de Galicia, senón tamén o da innovación, o deseño e a tecnoloxía. Tamén o dun sector,
o da madeira, tan importante para o desenvolvemento económico da nosa terra.
Rubén Varela González.
Bíforis.

“Dando o mellor de nos mesmos
atoparemos o camiño do éxito”
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Caixanova colabora co CMA para
promover a excelencia empresarial

O futuro da madeira a análise no
seminario ProHolz

O Cluster da Madeira de Galicia e Caixanova traballarán de forma
conxunta para acadar a excelencia empresarial no sector da madeira, a través de intercambio de experiencias entre as empresas
asociadas ao CMA.

Medio milleiro de profesionais e empresarios do sector da madeira
de toda Galicia analizaron o futuro da madeira ante a transformación que se está producindo nos sistemas de construcións actuais,
durante o seminario técnico “Madeira en rehabilitación e mellora”
organizado por ProHolz, entidade de promoción e marketing da Asociación Austríaca da Industria Forestal e Madereira. Iniciativa que se
desenvolveu en colaboración con CIS Madeira.

Grazas ao acordo de colaboración firmado entre o Presidente do Cluster da Madeira de Galicia, José Blanco,
e o Director Xeral de Caixanova, José Luis Pego,
desenvolverase o Proxecto BenchWood integrado no Plan Operativo da Madeira.
O Proxecto BenchWood, posto en marcha
en 2007 permite implantar nas empresas
participantes accións de mellora continua no ámbito dos custos, os procesos
de almacenaxe e a xestión de stocks
ou tempo, aumentado a súa competitividade e fomentando o desenvolvemento da actividade das empresas da
madeira de Galicia.
Desde a posta en marcha desta iniciativa logrouse incrementar nun 35%
o rendemento da produción dalgunha
das empresas participantes, controlar e
optimizar os custes así como os fluxos de
información.
Por outra banda, as empresas adscritas a este
proxecto tamén teñen cambiado a súa orientación cara o traballo en equipo e implantación de
cadros de mando para a toma de decisións.

Neste encontro, celebrado o pasado mes de outubro, os asistentes puideron redescubrir a madeira como material de aplicación
estrutural e coñecer os últimos avances tecnolóxicos no eido da
construción con madeira. Os empresarios galegos achegáronse a novos sistemas de rehabilitación de edificios que permiten cumprir as
maiores esixencias técnicas cun custe mínimo así como a solucións
de mellora enerxética que fan posible incrementar a eficiencia das
edificacións.
Este seminario completouse cun espazo para o encontro empresarial, onde diversas empresas do sector intercambiaron información
cos asistentes para avanzar nun axeitado uso da madeira e para dar
a coñecer novas ideas na aplicación deste material na construción.
O Cluster da Madeira de Galicia, a través da iniciativa Lignum Facile, estivo presente no seminario técnico. Belen Varela, xerente do
CMA, destacou a importancia que tivo para a industria de madeira de Galicia participar neste encontro: “Apostamos dunha forma
decidida pola promoción e defensa da madeira como material de
construción e estar presentes neste evento permitiunos chegar dun
modo directo aos prescritores, ofrecerlles información útil, asesoramento, animándoos a facer uso dun material natural, renovable,
reciclable e que está chamado a ser o material do futuro”.

Lignum Facile

Lignum Facile é a aposta do CMA para xerar espazos de
valor e entendemento onde os axentes da arquitectura,
o interiorismo, institucións, centros tecnolóxicos e a industria poden intercambiar coñecementos e solucións co
obxectivo de impulsar o desenvolvemento e mellora de solucións para o hábitat contemporáneo.
Nesta rede, creada a comezos de 2007, participan na actualidade preto de 14.000 axentes e conta coa colaboración da Universidade de Vigo, CIS Madeira, Consorcio da
Zona Franca de Vigo e o Instituto Tecnolóxico de Galicia,
organizacións que cren nos valores da madeira e que comparten o compromiso coa innovación.
Asistentes ao seminario ProHolz visitando o stand do CMA
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Reportaxe

Rehabilitación en madeira: Centro Estético e de Saúde
Eva de Rey (Ourense)

O primeiro que hai que valorar cando se quere desenvolver un
proxecto de rehabilitación ou reforma son as peticións dos clientes
e os valores do lugar no que se vai levar a cabo a actuación, non importando que sexa un entorno urbano, unha parcela ou a planta baixa
dun edificio de vivendas.
Pero o principal é atopar unha idea, entendéndoa como o fío condutor que artelle e dea sentido unitario ao deseño e empregar os
materiais axeitados. Segundo o arquitecto Jorge Álvarez, “cando se
inicia un proxecto sempre se teñen en conta os materiais que queren
empregar para darlle forma e no noso caso a madeira é unha das súas
primeiras opcións”.
“A madeira sempre estivo aí, sempre se empregou. Tal vez deberíamos preguntarnos, e por que non? Deberíamos preguntarnos en que
momento e por que motivo a madeira pasou de xogar un papel fundamental na construción a ser case un material esquecido” apunta este
arquitecto do estudio galego Tercero Derecha.
A arquitecta italiana Benedetta Tagliabue comparte esta opinión.“Fai
anos, a madeira era un elemento construtivo moi empregado agora
empézase a recuperar, nós xa estamos incluíndo a madeira en novas
eficicacións. Pensamos que é un materia fundamental que debe formar parte das obras que se están levando a cabo”.
En Tercero Derecha entenden que a rehabilitación é a fusión entre
pasado e presente, unha proposta que trata de coñecer e interpretar
o que existe para utilizalo como referencia dun novo obxecto edificado e nese sentido “o principal valor da madeira é a súa capacidade
para construír sobre o construído, establecer vínculos coa tradición
empregando unha linguaxe contemporánea sen necesidade de caer
en pastiches ou mimetismos historicistas”.
Este estudio de arquitectos do que forman parte Jorge Álvarez Rúa ,
Laura Arias Prado e José Carlos Álvarez Rodríguez cren que a madeira
é un material que respecta, por un lado, a lectura histórica dos edificios e por outro, persegue a clara diferenciación do antigo e o novo,
nunha relación de convivencia e respecto, nunca de dominio.
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“Deberíamos preguntarnos en que momento
e por que motivo a madeira pasou de xogar
un papel fundamental na construción a ser
case un material esquecido”

Pero tamén son conscientes de que moitos dos seus clientes rexeitan
a madeira porque pensan que terán que realizar un enorme esforzo
de mantemento para conservar este material. “Nós, non pensamos
que sexa así. A madeira é un material vivo, o seu aspecto vai evolucionando ao longo da súa vida e isto é unha virtude. Os arquitectos,
os interioristas… debemos coñecer os tratamentos máis axeitados
para a madeira segundo o ámbito no que a vaiamos empregar ademais de facer un deseño axeitado. O fundamental é coñecer o material e as súas propiedades” sinalan os arquitectos.
Pola súa banda, Tagliabue considera que “a madeira é cálida, viva,
resistente, pódese estropear pero un milímetro por debaixo está
nova. É un material agradecido, elástico.. ten moitísimas cualidades
beneficiosas
No caso do primeiro proxecto de rehabilitación e reforma rematado de Tercero Derecha, un centro de Estética e Saúde en Ourense,
demostraron o seu compromiso coa madeira. “ Buscamos materiais
que deran acabados continuos, sen xuntas, tanto nos teitos como
nos pavimentos. Nas paredes queríamos empregar un revestimento
que se adaptase con naturalidade aos parámetros curvos, que ofrecese un acabado non uniforme, senón vibrante, con textura. Por iso,
empregamos a madeira que se axusta perfectamente a esta idea,
que ademais aporta ritmo e heteroxeneidade no acabado e o toque
amable que ten a madeira”.
Tras esta primeira experiencia, o estudio de arquitectura Tercero Derecha continúa desenvolvendo outros proxectos nos que a madeira
segue sendo un material protagonista en fachadas, en carpintarías
tanto exteriores como interiores e tamén nos pavimentos, revestimentos e mobiliario.

Revista Albura

18

Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2010
TIPOS DE AXUDA: Liña de subsidiación ao financiamento obtido polas Pemes a través das
liñas do ICO 2010.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EN MATERIA DE
INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
TIPOS DE AXUDA: Préstamo directo para a financiación de proxectos en materia de innovación tecnolóxica.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Autónomos, microempresas e Pemes que formalizasen algunha operación de préstamo a través do ICO, por un importe superior aos 25.000€.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís que pertenzan ós sectores de actividade do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. 20022005 e conten cun 30% de recursos propios do orzamento total do proxecto

CONTÍA DAS AXUDAS: A porcentaxe de financiamento autorizada polo ICO poderá acadar
o 100% do proxecto, non obstante a subsidiación do Igape calcularase para o 80% da operación financeira. Con carácter xeral o Igape farase cargo do 0.75% do tipo de xuro aplicado
na operación, así como do 100% da comisión aplicada pola SGR que avale a operación.

CONTÍA DAS AXUDAS: Importe de financiamento: desde 60.000 € ata 300.000 € (ata o 70%
do orzamento do proxecto). Prazo de amortización: ata 7 anos. Carencia segundo as características do proxecto. Tipo de xuro: variable: Euribor a seis meses + 0,50 p.p. Liquidación
de xuros semestral.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 21 de xaneiro de 2011.

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

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: Servizos Centrais do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape). Teléfono: 902 300 903 www.igape.es, informa@igape.es
ORGANISMO: ICEX
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PRÉSTAMOS PARA FINANCIAR PROXECTOS EMPRENDEDORES
TIPOS DE AXUDA: Préstamos directos.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.
CONTÍA DAS AXUDAS: A duración dos avais será de 5 anos para casos de reconversión e
reestruturación de empresas, e de 7 anos para os supostos de creación ou ampliación de
empresas. A comisión anual do aval non será superior ao 1% do importe do mesmo.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE
TIPOS DE AXUDA: 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, pretendan acometer un
plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.
CONTÍA DAS AXUDAS: Para axudas de salvamento, se conceden garantías sobre préstamos
a C/P para financiar os gastos de funcionamento da empresa ata a presentación dun plan de
reestruturación ou de liquidación. Para axudas de reestruturación se conceden garantías de
como máximo o 70% sobre préstamos ou créditos, subvencións a fondo perdido dos gastos
financeiros de préstamos a L/P destinados á reestruturación de pasivos ou á ampliación
de capital.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: CONVENIO ICEX-ENTIDADES FINANCIEIRAS
TIPOS DE AXUDA: Financiamento en condicións preferentes de proxectos de internacionalización.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas que se acollan ás liñas de axuda do ICEX: promoción no exterior, Plan PIPE, Licitacións exteriores, Feiras, Misións comerciais, etc.
CONTÍA DAS AXUDAS: Importe do préstamo: ata 300 millóns de euros.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata derogación.

ORGANISMO: ICO
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: LIÑA ICO-LIQUIDEZ
TIPOS DE AXUDA: Préstamos
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Autónomos e pemes españolas.
CONTÍA DAS AXUDAS: Ata o 100% do proxecto de inversión, incluindo IVE e impostos indirectos.
Importe máximo: 200.000 €. Tipo de xuro variable (Euribor a 6 meses + 3.5%) e prazos de amortización de 3 anos, con 1 ano de carencia para o pago do capital inicial.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 31 de decembro de 2011
INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: www.ico.es o Tlfno: 900 121 121

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS
TIPOS DE AXUDA: Prestación de avais para apoiar plans de viabilidade, accións que sexan
consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, apoio e promoción de
novas empresas ou ampliación das existentes.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas
CONTÍA DAS AXUDAS: A duración dos avais será de 5 anos para casos de reconversión e
reestruturación de empresas, e de 7 anos para os supostos de creación ou ampliación de
empresas. A comisión anual do aval non será superior ao 1% do importe do mesmo.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata que se publique a súa derogación.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: LÍÑA ICO-ICEX
TIPOS DE AXUDA: Facilitar o apoio financieiro para a iniciación da exportación de empresas españolas.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pemes españolas pertencentes ao Club PIPE ou que participen
no programa “Aprendiendo a Exportar”.
CONTÍA DAS AXUDAS: Financiamento máximo: ata o 100% dos gastos de inversión, co límite de
125.000 €/ano. Non se financiarán as refinanciacións e as reestruturacións de pasivo. Tipo de xuro
variable e prazos de amortización de 3 anos, sen carencia do principal.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 20 de decembro de 2010 ou esgotamento
de fondos.
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ZOW BAD SALZNFLEN 2011

Datas: 15/01/2011 a 18/01/2011

Datas: 14/02/2011 a 17/02/2011

Feira Anual monográfica internacional da alfombra e os revestimentos de solos

Feira anual internacional da industria do moble e decoración de interiores

Lugar: Hannover (Alemania)

Lugar: Bad Salznflen (Alemania)

Máis información: www.domotex.de

Máis información: www.zow.de

IMM COLOGNE 2011

EUROBOIS 2011

Datas: 18/01/2011 a 23/01/2011

Datas: 15/02/2011 a18/02/2011

Feira anual internacional do moble

Salón da madeira na construción, da maquinaria para madeira e de compoñentes

Lugar: Lugar: Cologne (Alemania)

Lugar: Eurexpo Lyon- Lyon (Francia)

Máis información: www.imm-cologne.de

Máis información: www.eurobois.net

MAGNA-EXPOSICIÓN MUEBLERÍA 2011

CASA PASARELA 2011

Datas: 19/01/2011 a 22/01/2011

Datas: 17/02/2011 a 19/02/2011

Feira anual do moble de fogar, oficina, cociña e decoración

8ª Feira anual do deseño de fogar para o equipamento da casa

Lugar: México D.F (México)

Lugar: IFEMA (Madrid)

Máis información: www.centrobanamex.com

Máis información: www.ifema.es

INTERIORS BIRMINGHAM 2011

WOODMAC 2011

Datas: 23/01/2011 a 26/01/2011

Datas: 01/03/2011 a 04/03/2011

Feira anual do sector da decoración de interiores

Feira da industria de elaboración e procesamento da madeira en China

Lugar : Birmingham (Inglaterra)

Lugar: Siniec-Pudong-Shanghai (China)

Máis información: www.interiorsbirmingham.com

Máis información: www.woodmacchina.net/en/index.asp

SAMULEGNO 2011

CASAIDEA 2011

Datas: 09/02/2011 a12/02/2011

Datas: 12/03/2011 a 20/03/2011

18º Salón Bienal da tecnoloxía e maquinaria para o traballo da madeira

Feira anual do deseño para o fogar

Lugar: Pordenone Fiere-Pordenone (Italia)

Lugar: Roma (Italia)

Máis información: www.samulegno.it

Máis información: www.casaidea.com
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Feiras

DREMA 2011

ICFF 2011

Datas: 29/03/2011 a 01/04/2011

Datas: 14/05/2011 a 17/05/2011

19ª Feira anual internacional da industria da madeira e do moble

22ª Feira anual adicada ao deseño de mobiliario de interiores, iluminación,
cociña, baño e accesorios de decoración

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

PROJECT QATAR
Datas: 02/05/2011 a 05/05/2011

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

LIGNA 2011
Datas: 30/05/2011 a 03/06/2011

8ª Feira Internacional de Tecnoloxía da construción, materiais de construción
e equipamento

Feira Mundial para as industrias forestais e madeireiras

Lugar: Qatar

Lugar: Hannover Messe-Hannover (Alemania)

Máis información: www.projectqatar.com

Máis información: www.ligna.de

COMPONEXPO

ASTURFORESTA 2011

Datas: 10/05/2011 a 12/05/2011

Datas: 16/06/2011 a 18/06/2011

1ª Feira de Componentes, semielaborados e accesorios para o moble, madeira
e interiorismo

Feira Forestal Internacional

Lugar: Zaragoza (España)
Máis información: www.componexpo.com
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Lugar: Monte Armayán – Tineo (Asturias)
Máis información: www.asturforesta.com

