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Un ano repleto de cambios e novas expectativas
Alfredo Rodríguez, Presidente do CMA

Editorial

Pechamos un ano  no que comezamos a intuír unha leve melloría para as empresas, 
froito do duro traballo realizado nos exercicios pasados. A unión e o traballo en equi-
po entre todas as empresas que formamos parte do Cluster da Madeira de Galicia 
é un activo fundamental para afrontar esta época convulsa. Como presidente deste 
entidade, síntome moi orgulloso da implicación de cada unha das empresas asocia-
das. Ése é o camiño que temos que seguir. A historia nos indica que posuímos unha 
fortaleza innata que nos fai medrar nas situacións complicadas.

Este ano que remata foi o de volver a crer, o de comprobar que valéndonos do co-
ñecemento e a experiencia puidemos abrir novos mercados e recompoñernos das 
situacións adversas. Son consciente  de que aínda queda moito camiño por perco-
rrer neste senso, pero estamos na dirección correcta. Debemos valernos do valor 
engadido que supón formar parte do CMA, dunha entidade totalmente respaldada 
pola Xunta de Galicia e co marco favorable no seo da Unión Europea.

Este ano foi o de celebrar un dos principais fitos na historia do Cluster da Madeira de 
Galicia, que traerá, nun futuro próximo, resultados moi positivos para as empresas 
asociadas: a obtención da Gold Label, medalla de ouro de Excelencia en Xestión. 
Somos o primeiro cluster do sector da madeira en Europa en obter este distinti-
vo, formando parte do grupo do CEEG (Grupo Europeo de Clusters Excelentes)”. 
Cómpre recordar que dos 1.500 clusters que existen en Europa, só 44 de 8 
países diferentes posúen este recoñecemento internacional, que nos sitúa nun lugar 
privilexiado no novo marco orzamentario do Horizonte 2020.

Desde o CMA, continuamos a traballar en accións que representen valor 
engadido para as nosas empresas, así como novas canles para acadar o 
contacto directo co prescriptor. Este ano, comezamos as colaboracións ac-
tivas co Colexio Oficial de Arquitectos de Vigo e co Colexio de Decoradores 
de Galicia. Ademais, mantivemos unha relación directa e activa coas Oficinas 
de Rehabilitación de Galicia. Neste senso, no pasado mes de novembro, 
desenvolvimos a II edición das Xornadas de Rehabilitación en Madeira, con-
tando cun gran éxito de participación. Relatores da talla de Manuel Touza, 
Ángel Panero, Mikel Landa ou César Portela, entre outros, amosaron as súas 
obras máis emblemáticas, e fixouse a atención nos grandes focos da rehabi-
litación en Galicia: Compostela e Allariz. 

Cabe destacar tamén as actuacións desenvoltas no ámbito dos novos canais de 
comercialización, coa posta en marcha do proxecto Cloudwood. Así como outras 
iniciativas identificadas no noso Plan extretáticos que se foron poñendo en marcha.

A nosa inquedanza e as nosas ganas de facer actividades de valor, lévanos a ampliar as 
nosas miras e a innovar nas nosas accións. Para o ano que entra, estamos a elaborar un 
plan de acción  que estamos convencidos será do voso interese, coa intención de dar un 
paso máis no camiño da competitividade empresarial e de abrirnos a novos mercados.

Este é o único camiño a seguir para que o ano que entra, sexa o que nos traiga no-
ticias satisfactorias para as nosas empresas, esas empresas que xeran valor á comu-
nidade, fixan poboación no rural e crean riqueza para Galicia. Para acadar estes resul-
tados, necesitamos, unha vez máis, a colaboración de todos os asociados. Debemos 
continuar unidos como fixemos todos estes anos, así como abrir a entidade a novos 
colaboradores co obxectivo de ampliar coñecementos e resultar máis competitivos.

Aproveito este espazo para, desde a Dirección  do CMA, agradecer a vosa entrega, o 
voso entusiasmo e por manter a ilusión intacta, a pesar do contexto xeral. Unha vez máis, 
as empresas do CMA demostramos a capacidade para facer fronte aos contratempos.

Desexo que recibamos o ano 2015 con ilusión, esperanza e abertos aos novos 
cambios, positivos, que nos deparará o futuro. Estou convencido que a actitude 
positiva que temos e o espíritu loitador, nos devolverá ao lugar que nos merecemos, 
a ese lugar polo que levamos anos traballando.

Aproveito este espazo para desexarvos a toda a familia que forma parte do Clus-
ter da Madeira de Galicia, unhas felices festas e un ano cheo de éxitos e boas 
novas profesionais e personais.



O Cluster da Madeira de Galicia celebrou os pasados 6 e 7 de novembro, 
as II Xornadas MáisMadeira, centradas este ano nos 20 anos de rehabili-
tación en Galicia e, concretamente, nos dous grandes focos de rehabili-
tación na nosa comunidade: Compostela e Allariz.

As xornadas desenvolvéronse nos dous escenarios mencionados ante-
riormente, coa finalidade de poder visitar as obras expostas, in situ, e 
explicadas polos seus propios autores.

Os relatores que participaron en MaísMadeira, ofrécennos a súa visión 
sobre esta disciplinba e as súas inquedanzas.
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Compostela e Allariz, exemplo 
de rehabilitación dos últimos 20 anos
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“Atráenme os proxectos que 
contribúen a amosar as novas posibili-
dades da madeira en rehabilitación”

Manuel Touza
Dr. Enxeñeiro de Montes, CIS-Madeira-GAIN

“A rehabilitación deixa de ser un 
obxectivo, para converterse na clave 
da transformación sensata da industria 
da construción”

Ángel Panero
Arquitecto do Consorcio de Santiago de Compostela

Rehabilitar edificios e cidades… que aporta á sociedade?
A rehabilitación é, en realidade, unha cultura, unha forma de entender a 
nosa relación co espazo físico das nosas cidades e vivendas, cos obxectos 
que empregamos cotidianamente, coa paisaxe e co territorio. Por iso, á 
hora de enraizar con fundamento o cambio necesario no sector da cons-
trución, a rehabilitación deixa de ser un obxectivo para converterse na 
clave desa transformación sensata da industria da construción.

Cal é a rehabilitación na que participou da que se sinte máis 
orgulloso?
Creo que en todas as obras, se acerta e cométense erros. O importante é 
que os erros non sexan máis grandes, desde logo. Pero para min, o máis im-
portante é o que se aprende en cada unha. Para iso, hai que estar disposto 
e moi atento ao que fan as persoas que colaboran con nós, nese extraor-
dinario proceso cooperativo e solidario que é o proceso de construción, no 
que flúe e se intercambia gran cantidade de información e coñecemento.

Soñemos sen límites… que obra lle gustaría rehabilitar?
Calquera, sen dúbida, por pequena ou intrascendente que sexa. Pero sem-
pre, rodeado de bos profesionais, coñecedores do seu oficio, xenerosos, 
compartindo os segredos do bo facer e, se son carpinteiros… mellor!
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Rehabilitar edificios e cidades… que aporta á sociedade?
Hoxe en día, creo que as vantaxes da rehabilitación son ampliamente 
recoñecidas desde numerosas perspectivas como a cultural, a medio-
ambiental, a enerxética, a económica, etc. Calquer persoa que asistira 
á última edición das Xonradas sobre Rehabilitación e pasexara polos 
cascos históricos de Santiago de Compostela e Allariz, me comprenderá.

Non obstante, dito o anterior, coincido con moitos arquitectos cando se 
refiren á falta de flexibilidade da actual normativa. Dentro do respecto 
ao patrimonio herdado que debe guiar a intervención, non debemos 
esquecer que, na súa inmensa maioría, os edificios a rehabilitar non son  
monumentais e, aínda os seus usarios sexan persoas que viven no século 
XXI, as súas necesidades varían en cada caso particular.

Cal é a rehabilitación na que participou da que se sinte máis 
orgulloso?
Un exemplo sería a Casa Museo Casares Quiroga en A Coruña, onde se 
logrou manter a estrutura orixinal de pino tea, a pesar de que varios 
elementos estaban revestidos por un forro que impedía ver a estrutura 
orixinal. Naquel proxecto, do arquitecto Felipe Peña, empregamos méto-
dos non destrutivos para demostrar que, a pesar do abandono do edificio, 
a madeira atopábase en bo estado e, probas de carga para comprobar 
que a estrutura existente podía adaptarse a un cambio de uso museístico.

Outro exemplo sería a rehabilitación da cuberta de castaño do pazo 
de Fefiñanes, en Cambados, dos arquitectos Cristina Ansede e Alberto 
Quintáns onde, a pesar de atoparnos cunha estrutura moi deteriorada 
e con ataques de termitas, foi posible reparar as cabezas das tirantes 
mediante inxertos encolados de madeira e manter a maior parte das 
cerchas existentes. O proxecto foi un exemplo perfecto de colabora-
ción, onde o papel do arquitecto Mikel Landa foi esencial para poder 
afrontar a reparación con garantías.

Soñemos sen límites… que obra lle gustaría rehabilitar?
Sobre todo, me atraen os proxectos que contribúen a amosar as novas 
posibilidades da madeira na rehabilitación, tanto mediante o emprego 
de produtos innovadores, como polo uso de novas técnicas de repara-
ción ou reforzó de estruturas.

Por outro lado, aínda existen moitas estruturas exemplares en Galicia que 
merecen ser conservadas. Por citar un exemplo, están os forxados e a ar-
madura de par nudillo da cuberta do Cuartel de Inhábiles de Lugo (cuartel 
de San Fernando), ambas elaboradas a finais do século XVIII, con madeira 
de castaño e que, en mi opinión, son dunha singularidade excepcional.



“Rehabilitar e recuperar o que temos en 
lugar de continuar construíndo, é un exer-
cicio obrigado de responsabilidade social”

Cristina Ansede
Ansede Quintáns, estudio de Arquitectura

“A rehabilitación preserva e transmite 
a nosa cultura, ademais de resultar 
máis sostible”

Mikel Landa
Landa-Ochandiano Arquitectos

Rehabilitar edificios e cidades… que aporta á sociedade?
Rehabilitar e, en xeral, recuperar o que temos en lugar de continuar cons-
truíndo ou comprando, parécenos, sobre todo neste momento, un exerci-
cio obrigado de responsabilidade social. Sobre todo en Galicia, onde temos 
un vasto patrimonio construído e abandonado, en lugares increíbles.

Cal é a rehabilitación na que participou da que se sinte máis 
orgulloso?
Especial cariño témoslle á rehabilitación das ruínas da Igrexa de Santa 
Mariña Dozo. Supuxo para nós unha lección maxistral de historia viva 
que temos moi presente antes de acometer calquer proxecto. Buscar as 
pegadas máis profundas do pasado da obra é un arma poderosa que dá 
moitas pistas sobre como intervir no presente. Neste proxecto descubri-
mos de forma práctica que encadrar o pasado en estilos, a nivel cons-
trutivo, é moi delicado. A historia é un continuo composto por ensaios 
e erros ao longo do tempo.

Soñemos sen límites… que obra lle gustaría rehabilitar?
Calquer obra na que o promotor sinta cariño polo que quere rehabilitar. 
Postos a soñar en plan megalómano, e, aínda que sexa tópico, a Cate-
dral de Santiago, aquí preto.

Rehabilitar edificios e cidades… que aporta á sociedade?
A rehabilitación dos nosos edificios e cidades ten dúas vertentes, ambas 
importantes. Por un lado, está a preservación e transmisión ás seguintes 
xeracións, do noso patrimonio edificado, que comprende tanto o Patrimo-
nio Monumental como a arquitectura popular e vernácula, máis humildes. 
Trátase de preservar e transmitir parte da nosa cultura. Por outro lado, 
resulta máis sostible rehabilitar e reutilizar edificios que xa temos nos no-
sos cascos antigos e ensanches, en lugar de crear outros novos barrios, 
con edificios igualmente novos, abandonando o corazón das nosas cidades.

Cal é a rehabilitación na que participou da que se sinte máis 
orgulloso?
A recuperación do Valle Salado de Añana foi unha das obras máis significa-
tivas na que intervenimos ao longo dos anos. Unha salina milenaria, case 
completamente abandonada a finais do século pasado, formada por estru-
turas de madeira, muros de pedra en seco e impermeabilizacións de arxila. 
Este lugar creouse hai máis de 6.000 anos e desde hai 1.900 está a producir 
sal en terrazas de evaporación. O lugar se está a recuperar, empregando as 
mesmas técnicas e materiais que se empregaron tradicionalmente. 

Ademais desta, gardamos un recordo especial, pola singulariedade da 
súa estrutura, da rehabilitación do mecanismo basculante da platafor-
ma do patio de butacas do Teatro Palacio Valdés, de Avilés. Trátase dun 
proxecto de moi pequeno tamaño pero gran complexidade e que requi-
riu unha enorme delicadeza ao enfrontarnos a el. O labor levado a cabo 
nesta obra foi moi minucioso, case un labor de ciruxía.

Soñemos sen límites… que obra lle gustaría rehabilitar?
A pagoda de  cinco plantas do templo Horyu Ji, do ano 670 DCm, situada 
en Ikaruga, Prefectura de Nara, Japón. É Patrimonio Mundial da UNESCO 
desde o ano 1993. Considerado como o edificio de madeira máis antigo 
do mundo, foi intervenido en varias ocasións, nas que se foron substi-
tuíndo algún dos seus elementos, como é tradición en Japón. Gracias 
a iso, o edificio foi preservado, mantén unha boa parte dos madeiros 
orixinais e a súa autenticidade. Poder rehabilitar un edificio destas 
características sería unha honra, tendo en conta, ademais, a especial 
forma de intervir dos xaponenes nos seus Tesoros Nacionais, realizando 
previamente unha exhaustiva investigación e diagnóstico do edificio, 
para poder decidir o momento histórico  ao que se reintegra o edificio, 
e cunha adicación exclusiva do arquitecto a cada monumento.
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“A rehabilitación ten dous significa-
dos importantes: riqueza patrimonial e 
riqueza social”

Celestino Feijoo Rodríguez
Director da Oficina de Rehabilitación de Allariz

“A arquitectura herdada é sempre un 
pozo de sabiduría”

César Portela
Premio Nacional de Arquitectura

Rehabilitar edificios e cidades… que aporta á sociedade?
O mero feito de rehabilitar, supón manter vivo o patrimonio adquirido 
ao longo dos anos, ao mesmo tempo que se pon en valor o propio feito 
construtivo. Significa prosperidade e futuro. Un pobo, unha cidade… son 
un continente onde se ubican as construcións, as rúas, as zonas verdes, 
os ríos… todo iso, ten que convivir en harmonía. Recuperar e coidar 
ese continente, convídanos a concienciarnos da necesidade de coidar 
tamén o contido, que é o noso patrimonio diario, presente e futuro.

A rehabilitación ten dous significados importantes: riqueza patrimonial 
e riqueza social.

Cal é a rehabilitación na que participou da que se sinte máis 
orgulloso?
De todas e de ningunha… Cada obra de rehabilitación que se remata, é 
un orgullo para quen a executou, pero ao comezar a seguinte, xa se está 
a pensar en como mellorar a xa rehabilitada. Un, pode estar contento 
coa obra rehabilitada, pero non satisfeito, xa que todo é mellorable.

Soñemos sen límites… que obra lle gustaría rehabilitar?
Calquera obra que o necesite polo seu valor patrimonial ou social. Qui-
zais me incline pola construción que realmente me necesite.

Rehabilitar edificios e cidades… que aporta á sociedade?
Os homes, xeración tras xeración, ocuparon e habitaron o territorio, 
deixando a súa impronta arquitectónica nel. Creo que cada xeración 
debe aproveitar todo o esforzo anterior, tratando de rehabilitar no posi-
ble ese Patrimonio, legado dos antepasados, habitalo e deixarllo ás futu-
ras xeracións para que, a súa vez, poidan facer outro tanto cos seguintes.

A arquitectura herdada é sempre un pozo de sabiduría. Ensínanos un 
sinfín de segredos e modos de facer. O que é bo aproveityar, confrontar 
e compatibilizar coas novas tecnoloxías e as novas necesidades.

Cal é a rehabilitación na que participou da que se sinte máis 
orgulloso?
De bastantes. Moitas delas, pequenas casas rurais que rehabilitei para 
clientes que despois foron amigos. Tamén da rehabilitación integral da 
Isla de San Simón ou o Pazo de Baión, por constituír ambas todo un 
exemplo de integración de natureza, arquitectura, escultura, pintura… 
En todas elas, procurei respectar todos os valores existentes, recupe-
rar e restaurar algúns perdidos ou dañados e introducir novos valores, 
compatibles cos anteriores, como consecuencia das novas necesidades. 
O resultado esta aí e creo que é positivo.

Soñemos sen límites… que obra lle gustaría rehabilitar?
O Panteón de Roma, para moito, para limpalo e deixalo tal cal está, 
para asombro e emoción de todos canto o visitan. E como exemplo de 
cómo unha obra ben feita pode, despois de séculos, continuar sendo 
vangardista. Cal é o seu segredo? Unha boa arquitectura. Por iso creo 
que, mellor que adxectivos como antiga ou moderna, cando falamos de 
arquitectura, deberían substituírse por boa ou mala.
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Premios Juana de Vega

“Na actualidade, toca refacer, 
repensar, rehabilitar, reconducir o pasado 
e o recente. Hai moito por rehabilitar”

A Fundación Juana de Vega, socio de honor do CMA, celebrou este 
ano a XI edición dos seus Premios de Arquitectura, consolidándose 
como un dos galardóns máis importantes nesta disciplina en Galicia. 
O primeiro premio foi, nesta ocasión, para Emilio Rodríguez Blan-
co, pola casa situada en Arderís, Oroso (A Coruña). O xurado valorou 
a calidade acadada nos espazos interiores gracias a entrada de luz 
a toda a zona común e aos dormitorios. Tamén se destacou a boa 
conxunción entre esta calidade ambiental e o emprego de materiais 
de baixo custe, cunha certa influencia do movemento brutalista, que 
produciría resultados algo duros de non ser polo bo deseño arquitec-
tónico do conxunto.

O autor desta obra, Emilio Rodríguez, explícannos os detalles da mes-
ma, así como o papel que ten a madeira na súa obra.

Como se plantexa a intervención da vivenda en Oroso?
A vivenda sitúase nun entorno con poucas referencias, unha suave 
pendente nun núcleo rural relativamente afastado e, por outa par-
te, un programa de certo tamaño para atender ás necesidades dos 
clientes. Decídese organizar a vivenda entorno a cinco patios que 
serán as paisaxes íntimas que articulen a vivenda e, por outro lado, 
as cubertas inclinadas a modo de lucernarios lánzanse á captura do 
afastado, do ceo, do clima.

Cales foron os principais obstáculos que tiveron que 
afrontar nesta obra?
Os materiais, as tecnoloxías empregadas nesta obra están no acerbo 
popular da construción das últimas décadas e, por iso, creo que non xur-
diron dificultades especiais durante a execución. Bloque de formigón, 
madeira, cubertas de zinc e grava, formigón visto ao interior… Quizais, 
o obstáculo é a incomprensión e a sorpresa que nuns e outros poida oca-
sionar o uso  de tan humildes materiais, ás veces incluso, inxustamente 
proscritos. Importante non tanto o “quen”, senón o “como”, e, como 
neste caso, son as escalas, proporcións, espazos, luz… a arquitectura.

“A madeira aporta todo a unha obra: 
nobreza, calidez, escaso ou nulo 
mantemento entendidos os seus 

procesos de envellecemento, adap-
tabilidade, fácil  manexo 

e sostenibilidade”

“
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Emilio Rodríguez Blanco

A Fundación Juana de Vega recoñece unha 
casa en Arderís, obra de Emilio Rodríguez 
Blanco, “pola súa calidade e pola perfecta 
conxunción entre a calidade ambiental e o 
emprego de materiais de baixo custe”
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Que cre que aporta este material fronte a outros?
Todo: nobreza, calidez, escaso ou nulo mantemento entendidos os 
seus procesos de envellecemento, adaptabilidade, fácil manexo, sos-
tenibilidade… imprescindible para arquitecturas enraizadas no local, 
“de produto”, “de mercado”, como lles gusta dicir aos cociñeiros.

A rehabilitación, é a salvación para o sector da construción?
Evidentemente,  si. Agora toca refacer, repensar, rehabilitar, recondu-
cir o pasado e o recente. Hai moito que rehabilitar, e non só edificios 
obsoletos, senón moitas arquitecturas fallidas sen contido, sen com-
promiso e innecesarias que son máis recentes. Rehabilitación, nestes 
casos, entendida como proceso de reciclaxe e empoderamento.

Como deberían colaborar a industria da madeira e os ar-
quitectos para conseguir resultados máis positivos?
A colaboración é moi importante. É un feito que a madeira ten certos 
reparos á hora de ser empregada. Por iso, creo que a industria debe-
ría dar o apoio necesario aos profesionais e estar máis presente nas 
escolas de arquitectura, que é onde os futuros arquitectos aprenden 
a empregar un ou outro material e onde se adquiren certos prexuí-
zos… Eu, como docente, a defendo firmemente.

11
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Fotografías desta reportaxe: Héctor Santos-Díez 

“A industria da madeira debería 
estar máis presente nas escolas de 
arquitectura, que é onde os futuros 
arquitectos aprenden a usar un ou 
outro material e onde se adquiren 

certos prexuízos”
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12 Miradas sobre a industria da madeira

Intervención na Concatedral 
de Santa María (diócese de Tui-Vigo)

León López de la Osa González ten unha ampla e variada experiencia 
no mundo arquitectónico, do deseño e a rehabilitación. Profesor de 
Proxectos da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña ata 
este ano, participa actualmente en numerosas exposicións, publica-
cións en revistas e colaboracións en congresos. Ademais, desenvolve 
un intenso labor no deseño de mobiliario, luminarias, obxectos, etc.,  
algúns dos cales, atópanse en produción.

Un dos seus proxectos arquitectónicos máis importantes foi a redac-
ción e execución do Proxecto de Intervención na Concatedral de Santa 
María, da diócese Tui-Vigo. Esta intervención consistiu en acometer en 
sucesivas etapas, diferentes deterioros que acumulara o edificio, tales 
como a estrutura de cuberta, humidades de solo e de parámetros e 
cuberta, estrutura interna das torres, xilófagos en retablos, etc.

Na cuberta, e unha vez analizada, tomouse a decisión  de desmontala 
e atallar de maneira pormenorizada cada un dos puntos comprome-
tidos, ben por humidade, xilófagos, intervencións inadecuadas, etc. 
Cómpre sinalar as solucións de reparación estruturais sobre a vigue-
ría de madeira que se empregou nesta intervención.

Tras facer  un tratamento de xilófagos aplicando un sistema de inxec-
ción sobre todas as pezas que permancerían, subsituíronse ripias, 
correas e pequenas vigas cuxo deterioro, produto da carcoma, era 
importante. Realizáronse forros de aceiro inoxidable nos mechinales 
de muros, para ventilación das cabezas de apoio e garantir a súa 
durabilidade. Noutros apoios, recalzáronse as cerchas e se preparon 
mechinales ventilados. O máis destacable da intervención, quizais 
foron os distintos tipos de prótese de aceiro inoxidable que, segundo 
as solucións de traballo, se empregaron nas cerchas que arman a 
cuberta sobre a nave principal.

Tanto a madeira existente como a nova son de castaño. 
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O Cluster da Madeira de Galicia 
participa activamente nas políticas 
europeas de apoio  ás pemes

Cooperación internacional entre clusters, promover o cre-
cemento das pemes ou a colaboración activa entre clusters 
de diferentes sectores, son os obxectivos fundamentais que 
persegue a Comisión Europea

O Cluster da Madeira de Galicia está a participar activamente en to-
das as accións promovidas desde a Comisión Europea para favorecer 
a competitividade das empresas que forman parte do CMA. Recente-
mente, o xerente do Cluster da Madeira, Ricardo González, acudiu ao 
Congreso Internacional de Clusters, celebrado en Bruselas.

Neste encontro, a Comisión Europea avogou  por promover o cre-
cemento das pemes, a través das políticas de apoio aos clusters. A 
cooperación internacional entre clusters resulta fundamental para 
poder acadar os resultados desexados. De maneira paralela, man-
tivéronse reunións coas xerencias doutros clusters co obxectivo de 
buscar  espazos de colaboración e novas posibilidades de negocio 
para os socios do CMA.

O Cluster desenvolve un papel fundamental nestas reunións europeas, 
posto que se trata do único cluster europeo do sector da madeira en 
obter o recoñecemento Gold Label, que lle acredita ao máximo nivel 
de excelencia na súa xestión. Este recoñecemento sitúa ao Cluster 
da Madeira nun lugar privilexiado no novo marco orzamentario do 
Horizonte 2020.

Unha das accións que se van a realizar a curto prazo  para mellorar a 
competitividade das empresas, é a cooperación entre clusters de di-
ferentes sectores. A través da hibridación de sectores (colaboración 
cruzada) se desenvolverán accións globais e con maior percorrido.

Neste sentido, desde o Cluster se está a traballar na constitución dun 
European Strategic Partnership (SCP), que permitirá ao CMA colabo-
rar activamente con outras entidades europeas. O futuro das pemes 
pasa por unha cooperación proactiva.

Cluster excelente
Desde o pasado mes de marzo, o CMA forma parte do grupo CEEG (Gru-
po Europeo de Clusters Excelentes), coa obtención da Gold Label. Na 
actualidade, dos 1.500 clusters que existen en Europa, só 44 de 8 paí-
ses diferentes posúen este recoñecemento internacional. O CMA, ade-
mais, é o único cluster do sector da madeira que posúe este galardón.

Viaxe a Bruselas
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Novas CMA

Empresas do CMA  e arquitectos do 
COAG-Vigo comparten sinerxias a través 
de encontros personalizados

O CMA colabora activamente co 
Colexio Oficial de Decoradores de Galicia

Os arquitectos puideron coñecer as últimas novidades no sec-
tor da madeira, así como as solucións técnicas  que presenta 
este material en diferentes procesos construtivos

Arquitectos da delegación de Vigo, do Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia mantiveron unha serie de encontros personalizados con empresas 
do CMA, coa finalidade de compartir sinerxias e poñer en común proxec-
tos de colaboración. A través de máis de 15 cruces entre as empresas e os 
arquitectos, déronse a coñecer novos produtos e se sentaron as bases para 
participar en proxectos comúns. Esta iniciativa enmárcase nunha serie de 
accións que se están a levar a cabo co COAG-Vigo, co obxectivo de afian-
zar a relación cos prescriptores da zona sur de Galicia.

Ante os cambios xurdidos no sector, é fundamental a colaboración 
de todos os axentes que forman parte do proceso construtivo

O CMA comezou a realizar as primeiras colaboracións co Colexio Oficial 
de Decoradores de Galicia, conscientes do papel fundamental que este 
gremio ten no proceso de rehabilitación e reforma no que nos vemos 
inmersos na actualidade. Como punto de partida, estableceuse unha 
primeira toma de contacto, a través de encontros personalizados en-
tre os profesionais e as empresas. Para o ano que entra, está previsto 
profundizar nestas relacións profesionais e realizar actividades de in-
terese e complementarias para os dous sectores.

O CMA estivo presente na presentación 
da XXVIII Feira do Moble de Galicia

A Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada escolleu 
a sede do CMA para presentar esta nova edición por ser un 
referente do sector

A XXVIII feira do Moble de Galicia escolleu a sede do CMA para presentar 
a súa última edición, por tratarse dun referente do sector. O xerente do 
CMA, Ricardo González, destacou na presentación que o evento era un bo 
escaparate para que as empresas do sector presentaran as súas coleccións 
e animou a establecer contactos comerciais e a intercambiar sinerxias 
entre os diferentes profesionais.

A edición deste ano resultou, finalmente, moi satisfactoria para todos os 
que acudiron á cita.

Encontros personalizados cos arquitectos do COAG -Vigo

Presentación da Feira do Moble de Galicia

Xornada de traballo co Colexio Oficial de Decoradores de Galicia
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O CMA homenaxea a Escola Infantil do Campus de 
Ourense pola súa perfecta integración co entorno

O Cluster da Madeira de Galicia homenaxou, con motivo do Día Mun-
dial da Construción Sostible, a Escola Infantil do Campus de Ouren-
se, obra de Ábalo e Alonso, Arquitectos. No acto estivoern presentes 
o xerente do CMA, Ricardo González, o vicerreitor do Campus de 
Ourense, Virxilio Rodríguez, a concelleira de Infraestruturas do Con-
cello de Ourense, Áurea Soto, o presidente do COAG-Ourense, Alber-
to de Paula, Fernando Sanz, do CIS-Madeira-GAIN, e os arquitectos 
responsables da obra, Gonzalo Alonso e Elizabeth Ábalo, así como 
diferentes personalidades da cidade das Burgas.

O CMA escolleu esta obra pola súa perfecta integración co entorno no 
que se sitúa e pola súa aposta decidida pola madeira.

Durante a súa intervención, o xerente do CMA destacou esta obra por ser 
un exemplo claro da sensibilidade e funcionalidade coa que se integran 
á perfección materiais naturais coa zona na que se atopa. Ademais, Ri-
cardo González destacou unha serie de características da madeira que a 
convirten nunha gran aliada na loita contra o cambio climático.

A madeira, fonte de saúde

Segundo diversos estudos, un maior uso dos produtos de madeira estimula 
a expansión dos montes e a redución dos gases de efecto invernadeiro.

O uso da madeira na construción permite aforrar enerxía ao longo 
da vida útil do edificio, xa que a súa estrutura celular proporciona 
un aillamento térmico excelente: 15 veces mellor  que o formigón, 
400 veces mellor que o aceiro e 1.770 veces mellor que o aluminio. 

Un metro cúbico usado en substitución doutros materiais, reduce as 
emisións de CO2 en 1,1 toneladas, polo que cada m3 de madeira, 
aforra un total de 2 toneladas de CO2.

As emisións de CO2 xeradas pola construción dunha casa de formigón 
e aceiro permitirían a construción da mesma casa en madeira e quen-
tala durante 27 anos.

Ademais, o 15% da madeira procedente de edificios e demolicións pode-
ríase volver a empregar como madeira de serradoiro e un 36% podería re-
ciclarse en taboleiros e outro bo porcentaxe podería xerar enerxía limpa.

Un medioambiente sostible só será posible coa base dunha economía 
sostible. Deste modo, cómpre que todos os axentes implicados, tra-
ballen conxuntamente e con responsabilidade para poñer en valor e 
uso os recursos forestais, sendo ésta a maneira de que a sociedade 
véxase beneficiada por manter o monte san e produtivo.

A entidade recoñeceu as características 
desta obra de Ábalo e Alonso Arquitectos

Na súa intervención, o xerente do CMA puxo 
de relieve o aforro enerxético que supón o 
uso de materiais naturais na construción

Celebración do Día Mundial da Construción Sostible
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Envellecemento digno da madeira

Esta Escola Innfantil é o claro exemplo do bo estado que pode pre-
sentar a madeira, tratándose correctamente. A súa apariencia a sitúa 
como unha das máis emblemáticas do Campus de Ourense.

A súa perfecta integración co entorno, a súa calidez e o uso ao que 
esté destinada, convirten esta obra de Ábalo e Alonso nun exemplo 
ideal de cómo debe tratarse e executarse a madeira.
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Ágora, o novo proxecto 
de Camuyde

O recuncho do asociado: Camuyde

Revista Albura

Camuyde presentou o pasado mes de novembro, a súa primeira colección 
de mobiliario urbano. Para esta posta de largo, escolleu un evento con 
gran proxección internacional, o Smart City Expo World Congress cele-
brado na cidade de Barcelona. A proposta de mobiliario de Camuyde foi 
unha das máis premiadas nun Concurso de ideas convocado con motivo 
do evento. O xurado premiou o carácter innovador do deseño, ao integrar 
mobiliario urbano con tecnoloxía, así como a súa funcionalidade.

A colección de mobiliario, bautizada como Ágora, está pensada para 
crear espazos de socialización ou salóns urbanos dentro das cidades: 
prazas, parques, paseos marítimos, zonas comerciais… e converterse 
nun punto de encontro para persoas de todas as idades.

Inclúe unha gama completa de elementos modulares (distintos tipos de 
bancos, casetas, papeleiras,xardineiras, etc.)  que se combina arredor 
dun módulo central tecnolóxico e ecoeficiente. Este módulo, alimenta-
do por placas solares, está deseñado para xerar un espazo wifi e integra 
unha pantalla táctil ofrecendo, deste modo, grandes posibilidades de 
comunicación cultural ou turística para as cidades.

Camuyde aproveitou a súa ampla experiencia de 40 traballando a madei-
ra e o metal, para desenvolver esta colección. Esta nova liña de negocio, 
que xa ten a súa propia páxina web, www.urbanlivingrooms.com, naceu 
ao amparo do Proxecto INNOCOP II, do Cluster da Madeira de Galicia.

www.camuyde.es
www.urbanlivingrooms.es
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Competir nun mercado 
en igualdade de condicións
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Recollendo o sentir xeral dos nosos asociados, gustaríanos neste núme-
ro da revista do CMA, facer unha reflexión a nivel global.

O obxectivo principal das empresas que forman parte do CMA é mellorar 
o seu posicionamento, a súa competitividade e a capacidade exportadora. 
Trátase do valor que nos diferencia doutras asociacións e patronais. O afán 
pola mellora continua é o código xenético do Cluster e das súas empresas.

Esta vontade de acción é a que nos levou este ano a conseguir a categoría 
Gold Label, convertíndonos nun referente nas políticas de clusterización 
europeas. Esa mesma determinación, foi a que nos deu a enerxía necesa-
ria para sobrevivir no duro contexto  económico de crise dos últimos anos.

Esta vontade inquebrantable das empresas do CMA, que é a que serve para 
vencer todo tipo de dificultades e lanzarse á internacionalización e á me-
llora continua, contrasta coas barreiras coas que se atopa no seu entorno.

Díxosenos durante anos, ante a situación exposta anteriormente, que o 
que teñen que facer as empresas é exportar. Esta premisa, se ben é moi 
certa, é imposible coas políticas locais que existen.  O sometemento 
ás reglamentacións da Unión Europea e o goberno central, deixa pouco 
marxe de maniobra á administración local e autonómica para promover 
a mellora da competitividade das empresas. Só dun entorno ordeado, 
xurden empresas ordeadas.

Desde o CMA, cremos que é vital para as empresas galegas, adoptar 
unha serie de medidas para a mellora do emprego, o fomento do valor 
das empresas e a súa proxección internacional.

Os entornos das empresas deberían de servir como un laboratorio e un es-
caparate das súas capacidades. Moitas das empresas do CMA , vense obri-
gadas a montar os seus desenvolvementos máis innovadores en lugares moi 
alonxados dos seus centros de produción. Esto implica que os previsibles 
fallos dun produto innovador teñan que controlarse e correxirse a miles de 
quilómetros de distancia, resultando custoso economicamente, imposibili-
tando á empresa trasladar aos seus técnicos e contar coa axuda dos centros 
tecnolóxicos ou universidades para facer o seguimento dun proxecto. 

Por outra banda, nas misións inversas (prescriptores e clientes ou po-
tenciais clientes que veñen a visitar ás empresas) atópanse que as ci-
dades do seu entorno ou a propia administración galega renuncia a ser 
o seu escaparate, promovendo as competencias internacionais. As em-
presas do CMA non queren beneficios, pero si que en iguais condicións, 
se primen a aquelas que xeren valor engadido ás comunidades locais, 
aos que pagan os impostos, fixan poboación no territorio e comparten 
obxectivos e valores co seu entorno.

En canto á precripción, ocorre que, máis por descoñecemento que por 
falta de vontade, os concursos públicos presentan grandes deficien-
cias técnicas. En moi poucas ocasións os prescriptores acuden ao CMA 
ou ao CIS Madeira para solicitar asesoramento. Esta formación técni-
ca debería ser accesible a través da Escola Galega de Administración 
Pública. Os técnicos deben coñecer as certificacións de produto ou 
as normas de referencia que se poden tomar para definir un ben ou 
servizo nun concurso público.

É fundamental que se premie ás empresas que son honestas e que non 
fan trampas e se castigue ás que, cun comportamento irregular, prosti-
túen e distorsionan o mercado.

As empresas que forman parte do CMA teñen esa motivación que levan, 
de maneira innata, no seu código xenético. Pero a falta de coñecemen-
to, de medios e un entorno adverso, evita o natural desenvolvemento 
das capacidades exportadoras e creadoras de valor.

Cremos firmemente que o mellor labor que pode facer a Administra-
ción é fomentar con exemplaridade o coñecemento, o rigor, a certifi-
cación, os procedementos de contratación transparentes e profesionais 
que inspiren e eduquen ás empresas locais cos valores, instrumentos e 
comportamentos cos que han de competir nos mercados internacionais 
maduros, onde só aportando valor e fidelizando a clientes e distribui-
dores, son sostibles as súas relacións no tempo.

Reflexións Cluster da Madeira de Galicia
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20 Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
 
PROGRAMA: PRÉSTAMOS JEREMIE-IGAPE

FINALIDADE/OBXECTIVO: A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxe-
ñería financiera para mellorar o acceso das PEMES á financiación a través das inter-
vencións dos Fondos Estruturais. Esta iniciativa permite utilizar parte dos Fondos 
Estruturais europeos asignados para invertir en instrumentos reembolsables como 
fondos de capital risco, de préstamo ou de garantía.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís 
que cumpran os seguintes requisitos:  
 
a) Ser unha peme ou microempresa segundo a definición establecida pola Comisión 
Europea.
 
b) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto 
de inversión, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
c) Desenvolver ou ter previsto realizar no centro obxecto do proxecto algunha acti-
vidade empresarial financiable, que non estea entre as actividades excluídas que se 
sinalen no Anexo II das bases da axuda.

d) Acercar para o proxecto de inversión unha contribución financeira do 30% do 
proxecto, un 25% deberá estar exenta de calquera tipo de apoio público, ademais da 
totalidade dos impostos indirectos que graven a adquisición dos bens, sexa mediante 
recursos propios ou mediante financiación externa. 

CONTÍA DAS AXUDAS: Os préstamos concedidos a esta liña de financiación inclúen unha 
axuda implícita, equivalente ao aforro de carga financiera que supón para a beneficiaria 
respecto a un préstamo alternativo que poderían obter nun mercado financeiro.

Os puntos porcentuais de bonificación implícitos e a subvención bruta equivalente 
recolleranse no acordo de concesión determinados polo Igape en aplicación da Co-
municación 2008/C 14/02 da Comisión, e a beneficiaria aceptará a cuantía estimada 
desta cando instrumente a operación de préstamo.

PRAZO LÍMITE:  O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 30 de Xuño de 
2015 ou no momento de esgotamento do crédito presupostario.

 

PROGRAMA: IG195 – TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS MODIFICATIVAS DE 
DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán acollerse aquelas empresas debedoras do 
Igape e titulares de operacións de préstamo que foran concedidas ao abeiro de 
calquera das seguintes normativas:
 
Resolución do 26 de abril de 2002 polo que se establece un programa de préstamos 
para financiar producións audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Resolución do 24 de marzo de 2003 pola que se establece un programa de préstamos 
para financiar proxectos emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Resolución do 25 de abril de 2005 pola que se establece un programa de préstamos 
para financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica en la Comunidade 
Autónoma de Galicia.
 
Resolución do 12 de decembro de 2007 pola que se establece un programa de 
préstamos para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de 
Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI). 
 
Resolución do 16 de marzo de 2009 pola que se establece un programa de préstamos 
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con 
fondos do Banco Europeo de Investimento (BEI).
  
Resolución do 22 de marzo de 2011 pola que se aproba o Programa de préstamos do 
Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia 
con fondos del Banco Europeo de Investimentos (BEI).

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata derogación expresa da axuda.
 

PROGRAMA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS

FINALIDADE/OBXECTIVO: Fomento do desenvolvemento económico rexional a través 
do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autó-
noma de Galicia, co obxecto de corrixir os desequilibrios territoriais existentes.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda 
non séndoo, teñan a condición de residentes.

CONTÍA DAS AXUDAS: Os incentivos rexionais que poden concederse non poderán 
sobrepasar a porcentaxe máxima do 30% sobre a inversión aprobada.

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda.

PROGRAMA: REGULACIÓN DE AVAIS

FINALIDADE/OBXECTIVO: 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: Poderán ser destinatarios dos avais as pequenas e me-
dianas empresas privadas, participadas ou non polo Igape que, tendo o domicilio no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, destinen integramente os créditos e 
liñas de financiamento que se avalan á creación, ampliación, reconversión e rees-
truturación delas, dentro do plan económico-financeiro para o efecto elaborado.

CONTÍA DAS AXUDAS: Os avais axustaranse aos seguintes límites:
 
Non excederán para cada caso do 5% da cuantía global establecida na lei de presu-
postos de cada ano para os avais do Igape.
 
Poderán garantir ata o cen por cen do principal dos créditos e demais liñas ou 
operacións financeiras destinadas á reconversión ou reestructuración de empresas 
e ata o setenta por cento dos destinados á creación ou ampliación. Respecto dos 
intereses, aplicaranse o que se determine no contrato do aval. 

PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación expresa.

PROGRAMA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE

FINALIDADE/OBXECTIVO: Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das 
empresas galegas que se atopen nunha situación de crise, mediante a concesión de 
axudas de salvamento e/ou reestruturación. Son garantías e axudas a fondo perdido. 

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas que, atopándose en situación de di-
ficultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos, pretendan 
acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura. En xeral, 
os beneficiarios serán pemes.

CONTÍA DAS AXUDAS: Para axudas de salvamento, concédense garantías sobre 
préstamos a C/P para financiar os gastos de funcionamento da empresa ata a pre-
sentación dun plan de reestruturación ou de liquidación. 

Para axudas de reestruturación:
 - 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 financei-
ros 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 reestructuración, non poderá superar os 10 millóns 
de euros.

PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

ORGANISMO: CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. 
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

PROGRAMA: BONOS DE INNOVACIÓN (IN851B)

FINALIDADE/OBXECTIVO: O obxectivo das axudas reguladas nestas bases é incenti-
var a participación de pemes galegas en programas de I+D+i nacionais e interna-
cionais a través da concesión de bonos para o financiamento da contratación de 
empresas, previamente homologadas pola Axencia Galega de Innovación e adheridas 
como axentes intermedios ao Programa, para a preparación das súas propostas.
  
Entre os programas internacionais para os cales se poderán solicitar estas axudas 
cabe destacar FP7, CIP, bilaterais, multilaterais, EEA Grants, Eurostars e outras 
iniciativas ao amparo dos artigos 169 e 171 do Tratado CE, así como os novos pro-
gramas a partir do ano 2014 como Horizon 2020. Os programas nacionais de I+D+i a 
que vai destinado este programa deberán ser proxectos de tipo colaborativo e estar 
orientados ao tecido empresarial.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, segundo a definición do anexo I do Regulamento 
(CE) nº 800/2008. Estas pemes deberán ser galegas ou ter centro de traballo en Galicia, 
onde deberán desenvolver as actividades de preparación da proposta nacional ou 
internacional para a cal soliciten o bono de innovación. Ademais, tamén deberán levar 
a cabo en Galicia, de forma maioritaria, as que teñan asignadas no plan de traballo do 
proxecto nacional ou internacional cuxa solicitude se prepara co bono solicitado.

CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda que se vai conceder asume a forma de incentivo 
directo a fondo perdido, que consiste na entrega dunha cantidade calculada como 
unha porcentaxe da base incentivable aprobada que non terá que devolverse. A 
intensidade da axuda será do 100 % do custo do servizo considerado incentivable 
segundo a táboa I (que está nas bases da convocatoria)

PRAZO LÍMITE: Inicialmente a vixencia do Programa bonos de innovación está 
prevista ata o 31 de decembro de 2015, salvo que antes se produza o suposto de 
esgotamento de crédito previsto.
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Feiras 

Intergift 2015

Domotex Contractworld 2015

MACEF JANUARY 2015

BAU 2015

Datas: Do 14/01/2015 ao 18/01/2015

Salón Internacional del regalo y decoración

Lugar: Madrid, España

Máis información: http://www.ifema.es/intergift_01/

Datas: Do 17/01/2015 ao 20/01/2015

Feira mundial dos revestimentos de solo

Lugar: Hannover, Alemaña

Máis información: http://www.domotex.de/home

Datas: Do 17/01/2015 ao 20/01/2015

Feira internacional do fogar

Lugar: Rho, Milán, Italia

Máis información: http://en.myhomi.it/Default.aspx?

Datas: Do 19/01/2015 ao 24/01/2015

Feira mundial de arquitectura e materiais de construcción

Lugar: Münich, Alemaña

Máis información: http://www.bau-muenchen.com/en/Home

IMM Möbelmesse 2015

InterDecoraçao 2015

KlimaHouse 2015

Expohogar Primavera

Datas: Do 19/01/2015 ao 25/01/2015

Feira internacional do moble

Lugar: Colonia, Alemaña

Máis información: http://www.imm-cologne.com/en/imm/home/index.php

Datas: Do 29/01/2015 ao 01/02/2015

Salón do fogar, hotel e decoración

Lugar: Porto, Portugal

Máis información: http://www.interdecoracao.exponor.pt/

Datas: Do 29/01/2015 ao 01/02/2015

Exhibición dedicada á eficiencia enerxética e á construcción sostible

Lugar: Bolzano, Italia

Máis información: http://www.fierabolzano.it/klimahouse/

Datas: Do 31/01/2015 ao 03/02/2015 

Salón de referencia tendencias de fogar e decoración

Lugar: Barcelona, España

Máis información: http://www.expohogar.com/
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Salon du Mobilier 2015

Hábitat Valencia 2015

ZOW Bad Salzuflen 2015

Maderalia Selección 2015

Datas: Do 01/02/2015 ao 03/02/2015

Feira do moble

Lugar: Nantes, Francia

Máis información: http://www.salondumobilier.com/

Datas: Do 09/02/2015 ao 13/02/2015

Feira de deseño para o fogar e instalacións

Lugar: Valencia, España

Máis información: http://www.feriahabitatvalencia.com/

Datas: Do 09/02/2015 ao 12/02/2015

Feira de provedores da industria do moble

Lugar: Bad Salzuflen, Alemaña

Máis información: http://www.zow.de/

Datas: Do 10/02/2015 ao 12/02/2015

Feira internacional de provedores do sector da madeira e o moble

Lugar: Valencia, España

Máis información: http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/maderalia-seleccion/

Ambiente Frankfurt 2015

SAIE3 2015

INVENTA 2015

Legno&Edilizia 2015

Datas: Do 13/02/2015 ao 17/02/2015

Feira do mundo da cociña, mobiliario e equipamentos para o fogar

Lugar: Frankfurt, Alemaña

Máis información: hhttp://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/
willkommen.html?nc

Datas: Do 18/02/2015 ao 20/02/2015

Salón internacional portas, ventás e recubrimentos de interior e exterior

Lugar: Bologna, Italia

Máis información: http://www.saie3.com/

Datas: Do 19/02/2015 ao 22/02/2015

Feira de solucións para o fogar

Lugar: Karlsruhe, Alemaña

Máis información: http://www.inventa.info/de/home/homepage.jsp

Datas: Do 19/02/2015 ao 22/02/2015 

Exhibición Internacional sobre o uso da madeira en construcción

Lugar: Verona, Italia

Máis información: http://www.legnoeedilizia.com/
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HOGA 2015

Eurobois 2015

Klimainfisso 2015

Expocasa 2015

Datas: Do 22/02/2015 ao 25/02/2015

Feira de hotelería, gastronomía e catering: equipamentos e mobiliario de cociña, 
tecnoloxías, comida e bebida

Lugar: Nürnberg, Alemaña

Máis información: http://www.hoga-messe.de/home.html

Datas: Do 04/03/2015 ao 07/03/2015

Feira de tecnoloxías de producción en madeira e do uso da madeira en construcción

Lugar: Lyon, Francia

Máis información: http://www.bepositive-events.com/

Datas: Do 05/03/2015 ao 07/03/2015

Exhibición dedicada á producción de portas e ventás

Lugar: Bolzano, Italia

Máis información: http://www.fierabolzano.it/klimainfisso/

Datas: Do 07/03/2015 ao 15/03/2015

Feira do moble, fogar e decoración

Lugar: Torino, Italia

Máis información: http://www.expocasa.it/

Salone del Mobile 2015

Salon du Bois et de l’Habitat 2015

Light + Building 2015

SPAZIOCASA 2015

Datas: Do 07/03/2015 ao 15/03/2015

Feira do moble

Lugar: Firenze, Italia

Máis información: http://www.salonedifirenze.com/salone-firenze/

Datas: Do 12/03/2015 ao 15/03/2015

Salón sector da madeira

Lugar: Grenoble, Francia

Máis información: http://www.salondubois.com/

Datas: Do 13/03/2015 ao 18/03/2015

Feira de construcción e iluminación

Lugar: Frankfurt, Alemaña

Máis información: http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en/
aussteller/willkommen.html

Datas: Do 13/03/2015 ao 22/03/2015 

ExhiFeira de artículos para o fogar

Lugar: Vicenza, Italia

Máis información: http://www.eventseye.com/fairs/f-spaziocasa-5577-1.html
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FIMMA Brasil 2015

MADE expo 2015

Salon de l’Habitat 2015

CASAIDEA 2015

Datas: Do 16/03/2015 ao 20/03/2015

Feira internacional de maquinaria e accesorios para a industria do moble

Lugar: Bento Gonçalves, Brasil

Máis información: http://www.fimma.com.br/

Datas: Do 18/03/2015 ao 21/03/2015

Evento internacional de proyectos, arquitectura e construcción

Lugar: Rho, Milán, Italia

Máis información: http://www.madeexpo.it/it/evento.php

Datas: Do 20/03/2015 ao 22/03/2015

Exhibición de mobiliario e decoración de interior

Lugar: Le Mans, Francia

Máis información: http://www.salondelhabitat.com/

Datas: Do 21/03/2015 ao 29/03/2015

Exhibición de moble e mobiliario

Lugar: Roma, Italia

Máis información: http://www.fieraroma.it/fiere_dettagli_new.php?l=ita&id=
191&a=2015&m=3

Bureaux Expo 2015

FICAD 2015

SADECC 2015

Salone Internazionale del Mobile 2015

Datas: Do 31/03/2015 ao 02/04/2015

Feira de mobiliario de oficina

Lugar: París, Francia

Máis información: http://www.bureaux-expo.fr/

Datas: Do 08/04/2015 ao 12/04/2015

Feira internacional de construcción, arquitectura y diseño

Lugar: Santa Cruz, Bolivia

Máis información: http://www.fexpocruz.com.bo/es/f_feria_det.aspx?idf=9

Datas: Do 10/04/2015 ao 13/04/2015

Falón para os profesionais da cociña

Lugar: Lyon, Francia

Máis información: http://www.sadecc.com/

Datas: Do 14/04/2015 ao 17/04/2015 

Salón internacional do moble

Lugar: Rho, Milán, Italia

Máis información: http://www.cosmit.it/
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Ideal Home 2015

Interzum 2015

Tekwood 2015

Datas: Do 17/04/2015 ao 19/04/2015

Exhibición de moble para o fogar

Lugar: Dublin, Irlanda

Máis información: http://www.idealhome.ie/

Datas: Do 05/05/2015 ao 08/05/2015

Exhibición de materiais para a construcción de armarios e mobiliario de cociña, 
parquets e solo laminado

Lugar: Colonia, Alemaña

Máis información: http://www.interzum.com/interzum/index-2.php

Datas: Do 06/05/2015 ao 09/05/2015

Exhibición de uso de madeira e corcho en construcción

Lugar: Lisboa, Portugal

Máis información: http://10times.com/tekwood

Datas: Do 07/05/2015 ao 10/05/2015

Salón Internacional de soluciones para la construcción sostenible

Lugar: Madrid, España

Máis información: http://www.ifema.es/sicre_01/

MOVEXPO 2015

Construmat 2015

CapUrba 2015

Salone Internazionale del Mobile 2015

Datas: Do 19/05/2015 ao 22/05/2015

Feira nacional do moble da rexión noreste

Lugar: Olinda, Brasil

Máis información: http://www.movexpo.com.br/

Datas: Do 19/05/2015 ao 23/05/2015

Exhibición de construcción

Lugar: Barcelona, España

Máis información: http://www.construmat.com/

Datas: Do 02/06/2015 ao 04/06/2015

Feira de equipamento urbano

Lugar: Lyon, Francia

Máis información: http://www.capurba.com/capurba/index.php

Datas: Do 14/04/2015 ao 17/04/2015 

Salón internacional do moble

Lugar: Rho, Milán, Italia

Máis información: http://www.cosmit.it/

Semana Internacional de la 
construcción y rehabilitación eficiente



Edificio Feuga
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida

15705, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 937 261│ Fax: 981 937 106

www.clustermadeira.com │ info@clustermadeira.com


