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É tempo de recoller os froitos
tras tres anos de sementa sólida
Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD

A

cadea de valor da madeira pechou un exercicio intenso que tivo na visita Real
do pasado Día Internacional dos Bosques, un fito histórico para o sector galego.
A presenza da Súa Maxestade El-Rei lanzou unha mensaxe á sociedade de
unidade, cooperación e consolidación da cadea. O traballo desenvolvido durante estes
tres anos, de construción da cadea, tivo ese día a súa posta de largo ante a Administración, universidade, asociacións e sociedade, en xeral.
Foi un ano no que o Cluster se puxo ao servizo de todas as entidades do sector, coa
finalidade de sumar esforzos e consciente de que só amosándonos unidos, conseguiriamos grandes resultados. E así foi. O Cluster redobrou esforzos sendo consciente
que só así poderían acadarse os obxectivos que nos marcamos e sendo coñecedores
que para recoller, antes hai que sementar.
Por coherencia, defendemos as compensacións aos propietarios que se lles impuxeran limitacións que lles impedían chegar a un limiar de rendibilidade, pensando que era
o xusto e porque era necesario para evitar incendios.
Por esa mesma coherencia, defendemos o eucalipto e a Ence porque esta alimenta
a gran parte dos elos que conforman a cadea. Porque cremos que a cadea debe
defenderse e non se pode entender no seu conxunto, se unha parte dela falta. Esa foi a
coherencia do Cluster: defender a cada unha das partes da cadea porque en todo este
tempo compartido xuntos, somos unha familia e á familia apóiase e permanece unida.
O CMD defendeu tamén ao rural, sabedores que deles depende o futuro da nosa terra,
das nosas raíces, das novas xeracións. Eles son os gardiáns dos nosos montes, da
nosa cultura e debemos continuar esa loita para evitar o seu desamparo.
E apoiamos todas estas causas, e outras moitas, recibindo ás veces críticas, tendo que
dar explicacións e con momentos complicados, pero sempre convencidos de que o
camiño tiña que percorrerse xuntos, que tiñamos que defender á nosa familia, esa
familia que nos axuda a subirnos á onda da bioeconomía e ao deseño xa que grazas
á aldea global, podemos levar a calquera recuncho do mundo o saber dos nosos
carpinteiros e os nosos silvicultores.
Tras este esforzo a favor da consolidación da cadea durante estes tres anos, agora é o
tempo de reflexionar sobre os seguintes pasos a seguir que marcarán, sen dúbida, o
futuro do sector. Contamos cunha base sólida, froito da boa vontade de todas as asociacións que conforman a cadea. Agora é tempo de dar un paso adiante e consolidar
esta unidade con feitos. Estamos unidos pero, agora que?
Para o Cluster, este novo exercicio que comezamos debe ter no deseño ao seu principal
aliado. A cadea encomendounos este labor e temos que traballar e apoiar ao deseño
industrial, tanto na edición de produto como no deseño de procesos. Este debe ser un
dos principais obxectivos para o CMD neste ano e puxémonos xa mans á obra. Estamos
a traballar no plan de deseño, visitando e recompilando as opinións das empresas. Este
non será un plan que veña da Administración, de arriba a abaixo, senón dende a base,
dende as empresas, auténticas integradoras dos oficios e coñecementos que, mesturados e cooperando, xeran a innovación e o deseño industrial de calidade.
Pasamos polas etapas de divulgación pero agora é o momento de promover un
auténtico cambio cultural. Sabemos facer moitas cousas pero agora temos que saber
aliñalas coa demanda e o mercado. Contamos coa ilusión das empresas. As que xa

visitamos, amósannos o seu entusiasmo. Grazas ao noso traballo solidario co resto da
cadea, agora contamos co apoio de toda a familia da madeira, con esa forza colectiva,
a determinación e o coñecemento das empresas que nos permitirá acadar o noso
obxectivo. Co comezo do curso, á volta de vacacións, daremos o pistoletazo de saída.
Ademais, a finais deste ano remata o Plan Estratéxico Innotec, do CMD. Tras catro
intensos anos no que o Cluster converteuse nunha ferramenta útil a ollos da sociedade,
da Administración, dos socios e asociacións, temos que trazar agora un futuro sólido
que marque o devir da entidade para os próximos anos. E neste futuro, o deseño debe
xogar un papel fundamental, capaz de marcar a diferencia das empresas asociadas
nun mercado cada vez máis competitivo e global.
Como presidente do CMD, síntome orgulloso de todo o que acadamos durante este
tempo e con ese orgullo afronto o reto de continuar traballando ao servizo da sociedade. Porque conseguimos a anhelada unidade da cadea, pero agora esta unidade
debe materializarse en feitos concretos e firmes. O Cluster non fixo máis que o que ten
impreso no seu ADN: traballar de maneira transversal, sempre co foco posto na nosa
contorna e no benestar da sociedade.
Grazas por acompañarnos neste camiño, ás veces con pedras pero sempre coa vista
posta na luz de esperanza que se albiscaba ao final del. É tempo de afianzar esta
unidade e materializar, con feitos concretos, todo o esforzo realizado. O Cluster seguirá
estando a disposición da cadea de valor da madeira porque así é como entendemos
o noso labor e o noso traballo.
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Venancio Salcines, socio de honor do CMD

“

A cadea de
valor da madeira
está a facer
historia en Galicia”

O undécimo socio de honor do CMD, Venancio Salcines, comparte con nós as
súas orixes profesionais e reflexiona sobre
o pasado, presente e futuro da cadea
O economista destaca que a sociedade,
no seu sentido máis amplo, debe coñecer
a importancia da cadea e o seu compromiso con Galicia
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Entrevista Venancio Salcines, socio de honor do CMD

Venancio Salcines, economista, doutor en Teoría Económica pola UDC
(1997) e pola Universidade de Oporto (2000). Presidente da Fundación Venancio Salcines, de EF Business School (Escola de Finanzas),
de ESAF British College e de Venancio Salcines Home & Living. Director Xeral de EFuture Instituto de Certificacións Profesionais e agora,
tamén, undécimo socio de honor do CMD. Salcines, gran defensor
e crente do potencial do sector da madeira, achégase a este espazo para compartir con nós as súas inquedanzas e coñecer como
se fraguou a súa relación co Cluster. Venancio Salcines permítenos
achegarnos ás súas orixes que, sen dúbida, marcan os seus pasos profesionais dunha maneira sólida e fiel.
Como xurde a relación entre vostede e o Cluster da Madeira e o
Deseño de Galicia? Que é o que máis lle motivou para axudar á
cadea de valor da madeira?

“

A relación xurde dunha chamada do presidente do CMD, José Manuel
Iglesias, coa que me convida a aportar ideas que permitan un novo
salto no desenvolvemento da cadea. A invitación pareceume estimulante e a partires de aí, iníciase un proceso de diálogo con algúns dos
principais axentes. Coñezo a Pepe Carballo, a quen algún día, a Galicia institucional terá que honrar como se merece, a Celestino Vázquez, Alejandro Oliveros, Francisco Dans ou a Jacobo Feijóo, entre
outros moitos. En todos eles, sen excepción, observo un gran amor
por Galicia e, loxicamente, tamén polas súas empresas e os seus sectores pero, especialmente, vexo a grandes profesionais que desexan
facer país. O que fago é aliñarme con eles porque teñen razón e, na
súa loita, eu quero estar porque de aí só sairá unha Galicia mellor.
Emocionounos ao dedicar o recoñecemento recibido por parte do
CMD á súa familia. Podería explicarnos a relación que uniu á súa
familia co mundo da madeira e a día de hoxe, por que continúa
vinculado ao deseño?
Tiven que facer un gran esforzo por conter as miñas emocións. O
maior da nosa saga chegou a Galicia despois da batalla do Ebro. Dicía
que nesta terra habería máis comida que na nosa destruída Santander. Comezou a exercer o seu oficio de ebanista en Cervigón. Ás veces, para aforrar, quedábase a durmir no chan da carpintería. Finalmente, saíu adiante e trouxo aos seus irmáns pequenos, entre eles,
ao meu pai. Todos terminaron tendo as súas propias carpinterías, de
aí pasaron ao colchón e, despois, ao moble. Pero o mundo que vían
como seu, ao que máis respectaban, era o da madeira. Eses tres adolescentes fillos da guerra, meu pai e os seus dous irmáns, chegaron
aquí soñando e loitando por facerse un oco no sector da madeira. Se
hoxe estiveran vivos, sentiríanse moi orgullosos da miña vida e, para
min, ter o respecto do meu pai e dos meus tíos, aínda que xa non
vivan, é sumamente importante.
A día de hoxe, continúo vinculado a través de Muebles Venancio Salcines. Todos os días, a miña nai vai a súa “tenda”. Está alí unhas horas
e sae a pasear coas súas amigas. O negocio familiar, en mans das
miñas irmás, pasaba por un momento de cambio; había que pechalo
ou facer importantes investimentos. Así que foi o momento de darlle
unha volta e hoxe estou moi orgulloso de que algunhas das mellores
casas do mundo ofrézannos a exclusividade dos seus produtos. Na
actualidade, ten uns niveis aceptables de rendibilidade e cada ano
está a medrar a taxas de entre o 10 e 20%.
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Escoitámoslle en diferentes foros afirmar que a cadea da madeira
pasou de descartarse pola súa fragmentación a ser exemplar. Podería explicarnos a que cre que se debeu este cambio?
A cadea está a facer historia. Creo que é consciente disto pero, se non
o é, creo que así debe de entendelo. Hai pouco máis dun ano, os inimigos do recurso, aproveitando a onda de incendios, atacaban ao sector
forestal. A cadea soubo defendelo, falou cos medios e coa Administración, deseñou estratexias de comunicación, enfrontouse a reunións
moi tensas, nas que participei, e hoxe vemos como estamos. Agora,
á cadea respéctaselle pero, o que é máis importante, hoxe ninguén,
salvo algún populista de ideas felices, dubida de que o que é bo para
a cadea, tamén o é para Galicia. E todo isto produciuse porque a cadea, como o Cluster, está a ser gobernada por grandes persoas, xente
xenerosa, con altura de miras. A súa grandeza é a grandeza da cadea.

“

O diálogo coa sociedade civil e o labor didáctico debe
ser permanente”

Como valora as mesas de diálogo realizadas coa sociedade civil
para intentar chegar á chamada tese universal? Cales cre que deben ser os próximos pasos a seguir?
Esta foi unha gran decisión. O diálogo debe ser permanente e, non só
o diálogo, senón tamén o labor didáctico. Hai que explicar todo o que
se fai, ser totalmente transparentes, responder a todas as preguntas.
Cando a cadea ábrese de par en par e explica como coida os seus
montes, como apoia ás universidades, como estimula o coñecemento, como produce baixo o máximo respecto ao medioambiente, como
conquista outros mercados, como innova... entón xera entre a sociedade civil, unha gran corrente de simpatía. Os pasos, ao meu xuízo,
son subir de banzo e entrar, con accións divulgativas, nos colexios,
no sistema educativo. A sociedade, no seu sentido máis amplo, debe
coñecer a importancia da cadea e o seu compromiso con Galicia.
Na cadea da madeira fíxose un importante esforzo en transmitir
que a sustentabilidade debe ser social, ambiental pero tamén económica. Por que cre que costa tanto de comprender?
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, está a dar
pasos acertados e debe continuar nesta senda. A Galicia verde non
debe observarse como o xardín de ninguén. É un factor de produción
e, como tal, debe ser tratado. Por tanto, o primeiro é esixirlle á
Administración o máximo respecto e tamén a máxima cautela ante
decisións, como os cambios de uso que non son máis que expropiacións de facto. En segundo lugar, o que beneficia a todos debe ser
asumido por todos, isto quere dicir que hoxe se están a descargar
sobre as costas de moitas familias, custos que deben ser asumidos
pola totalidade dos galegos.
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Por que cre que aos empresarios de éxito se lles ve con resentimento mentres que noutros países son admirados?
Creo que aquí tamén son admirados, o problema é que quen os admira é unha maioría silenciosa e quen os critican, a pesar de ser poucos,
fan moito ruído. O malo é que ás veces, a Administración déixase
despistar polo ruído. Dito isto, hai elementos culturais de fondo; a
esquerda comunista está convencida de que todas as persoas temos
as mesmas necesidades e, por tanto, se son as mesmas e son coñecidas, que mellor que ter unha unidade central que as regule? O Estado
é socialista. Esta máxima foi desmontada no campo das ideas pero
aínda cala entre moita xente. E, por que non dicilo, no Franquismo
tamén se apoiaba este discurso. Por outra banda, tanto no evanxeo
de Lucas como no de Mateo, hai citas nas que se mostra unha certa
animadversión ao diñeiro, o que foi utilizado no seu momento para
armar intelectualmente a algúns pensadores conservadores. En outras culturas, afortunadamente, o pensamento conservador buscou
outras coordenadas para construírse.

“

A base da competitividade é a formación e esta formación céntrase máis na teoría que na profesionalización. Como poderíamos
resolver esta disxuntiva?
España ten un problema profundo coa educación, esencialmente coa
universitaria e, en Galicia, o problema é dobre. É terrible o dano
que lle está a facer a Consellería de Educación a Galicia. Afortunadamente, temos outras dous ferramentas educativas, ao marxe da
Universidade, onde se respira outro ambiente e con quen se pode
dialogar e pensar en construír conxuntamente o talento que necesita
Galicia. Estou a pensar na formación profesional, onde se está a facer
moi ben as cousas, e a Consellería de Emprego, onde hai un catálogo
de accións formativas moi interesante e que a cadea debe incorporar
ao seu día a día produtivo.
No plano persoal é unha meta crear unha Universidade privada en
Galicia, unha Universidade que viva en perfecta maridaxe cos empresarios galegos. Unha meta que cada vez teño máis cerca. Espero que
antes de rematar o verán xa poida facer algún anuncio.
Como profesor de Economía, sabemos da súa aposta decidida pola
formación aliñada cos intereses das empresas. Esta aposta, recibe
apoios ou, polo contrario, atópase con trabas?

Entre os intelectuais hai un
exceso de dependencia de
diñeiro público”
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Non recibo ningún apoio da Administración pero tamén é certo que
non o busco. A formación que constrúo debe vivir do mercado. Son os
nosos futuros alumnos os que deben decidir se acertamos ou non nas
nosas propostas formativas.
En canto ás miñas escasas relacións coa Administración, teño que
aplicar o “depende”; por temo xeral, soen escoitarnos e, en máis
dunha ocasión, atender as nosas suxerencias, salvo en Universidades,
onde me observan como alguén moi incómodo. Hai moitas cousas
que non entendo, entre elas, explicarei unha. Todos os galegos dan
ás Universidades públicas, cos seus impostos, dez mil euros por cada
praza de Máster que ofertan. Que ocorre se un Máster non é atractivo? Intentan enchelo con estudantes estranxeiros. É dicir, estamos
a transferir eses dez mil euros a unha familia doutro país. Ata aquí
non pasa nada. Pero cando lle dis á Xunta de Galicia que lle dea ese

Entrevista Venancio Salcines, socio de honor do CMD

“
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A cadea debe facer un
esforzo importante polo
deseño, a innovación e a
bioeconomía”

diñeiro a un galego e que el decida onde estudar, a resposta é que
non. E se escollen unha institución privada? Esa resposta mostra que
a meta da Consellería non é potenciar o talento dos nosos profesionais, senón blindar ás Universidades públicas. Este tipo de decisións
son constantes. Por riba dos intereses dos galegos poñen sempre o
interese dos reitores. Aplican a eterna máxima da Administración por
riba do administrado.
Na cadea da madeira estamos orgullos de atopar a un valedor
como vostede, tanto pola súa influencia social como pola súa implicación e valentía. Por que na sociedade é tan difícil atopar figuras que expoñan a visión dos sectores produtivos?
Entre os intelectuais españois, e os galegos non son unha excepción,
hai un exceso de dependencia de diñeiro público. Ocorre o mesmo no
mundo universitario. Moi poucos, salvo que teña unha posición política moi clara, desexan falar e cando o fan, é para atacar ao contrario
e, con iso, gañarse a simpatía do seu aparato.
Persoalmente, dende que era estudante universitario, tiven na cabeza ao país. Moitos dos meus colegas daqueles anos, acabaron en política e ese era o camiño que crían que levaría. Non o fixen por medo
a perder a miña independencia de pensamento e porque desexaba
construír un perfil profesional. Hoxe, ademais, tamén sei que non
teño madeira de político. Non sería capaz de sobrevivir nese mundo.
Pero o que non desapareceu é a miña idea de Galicia, todo o contrario, foise alimentando cos coñecementos que aportou a miña carreira
académica. Hoxe, creo que os meus coñecementos deben estar ao
servizo do país. A sociedade, cos seus impostos, pagou a miña ampla
formación... agora toca devolverlle unha parte do que me aportou.
Como albisca o futuro da cadea de valor da madeira? Onde debe
centrar os seus esforzos a curto e longo prazo?
No estratéxico, creo que debe facer unha aposta polo deseño, a innovación e a bioeconomía. Temos que coidar, moito, o recurso pero
non só podemos ser Alpha, tamén debemos ser Omega, chegar ata o
final da cadea.
No social, consolidar a fase actual de diálogo e entrar nunha nova de
divulgación masiva nas contornas escolares. Como organización non
se debe cambiar; continuar así.

“
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Asemblea CMD

A aposta decidida polo deseño industrial
centrará os esforzos do CMD no próximo exercicio
A entidade celebrou a súa Asemblea Anual na que se fixaron as
principais liñas de actuación a seguir e mostrouse o balance do
ano anterior
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou na Finca 13 Pinos
de Santiago de Compostela, a súa Asemblea Anual de asociados onde
se fixo un percorrido polas principais actividades do exercicio anterior e expuxéronse os novos retos aos que se enfronta a entidade este
ano. No acto de clausura estiveron presentes o director da Axencia
Galega da Industria Forestal, José Ignacio Lema, e o director xeral
de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, ademais dos
socios de honor doutras edicións.
Durante o transcurso da Asemblea, o CMD compartiu os resultados
acadados polas empresas asociadas. Neste sentido, o ano 2018 pechouse cunha facturación conxunta de 1.733 millóns de euros, dando
emprego a máis de 5.200 persoas. Ademais, a entidade centrou as
súas liñas de traballo na competitividade, a formación e a internacionalización. Entre os proxectos destacaron os de relación directa
co prescritor como as Xornadas de Rehabilitación ou Meeting Point
Lignum, ou as accións no ámbito de Industria 4.0, entre outros.

O presidente do CMD sinalou o
importante esforzo realizado durante este
ano a favor da cohesión e unidade da
cadea de valor da madeira
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O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, destacou na súa intervención o traballo realizado durante este tempo por conseguir a cohesión da cadea de valor da madeira. Nesta liña, Iglesias destacou o
importante labor do Cluster durante os últimos tres anos, ao poñerse
ao servizo de todas as entidades do sector co fin de lanzar á sociedade unha mensaxe de unidade, cooperación e consolidación en clave
de cadea. Este traballo de anos tivo a súa posta de longo o pasado
mes de marzo coa visita da Súa Maxestade El- Rei, á celebración do
Día Internacional dos Bosques onde todas as entidades da cadea mostráronse unidas, sumando esforzos, amosando esa imaxe de cohesión
ante a Administración e a sociedade, en xeral.
Ademais, o presidente do CMD quixo destacar o papel de coherencia
desenvolvido durante este tempo pola entidade. Por esa coherencia, o Cluster defendeu a compensación aos propietarios, apoiou ao
eucalipto e amosouse ao carón do rural, sabedores que só dende a
unidade pódese construír un futuro sólido.
Tras este esforzo a favor da consolidación da cadea, Iglesias sinalou que é tempo para a reflexión sobre os seguintes pasos a seguir.
É o momento de consolidar esta unidade con feitos tanxibles que
marquen o futuro do sector galego. Para iso, existen unha serie de
comisións de traballo nas que participan toda a cadea, que serán as
encargadas de poñer en marcha os acordos acadados.

Asemblea CMD
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O momento do deseño industrial e novo proxecto estratéxico
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia enfróntase a un novo
exercicio coas miras postas no deseño. Nese sentido, o presidente
do CMD indicou que, tralo traballo realizado de apoio ao forestal,
os esforzos da entidade deben centrarse agora no deseño industrial,
tanto na edición de produto como no deseño de procesos. Neste sentido, sinalou que en Galicia temos grandes capacidades nas empresas
do contract e nas pemes que atesoran tradición e oficio; o deseño é
clave para diversificar, axustar e facer sostibles os seus custos fixos e
acadar mercados internacionais.
Nesta liña, o deseño centrará boa parte do novo Plan Estratéxico
no que xa se está a traballar e que comezará pasado este ano, unha
vez se dea por concluído o actual Plan Innotec 2016-2019. O CMD
establecerá unha reflexión conxunta con todos os socios para trazar
este futuro e a visión da entidade para os catro próximos anos, onde
o deseño, a internacionalización, a competitividade e a innovación
terán un papel fundamental, continuando cos proxectos con prescritores e de posta en valor do monte.
Finalmente, José Manuel Iglesias quixo transmitir aos asociados o orgullo polo traballo realizado a favor do sector durante este período
e por comprender que só unidos e en cohesión, poderemos deixar un
legado sólido e con garantías para as próximas xeracións.

Venancio Salcines, novo socio de honor do CMD
No transcurso da Asemblea Anual, o CMD nomeou ao economista,
empresario e profesor, Venancio Salcines novo socio de honor da entidade, polo labor desenvolvido durante todos este anos de defensa
e apoio á madeira, ao sector e á súa viabilidade económica. Trátase
do undécimo galardón que outorga o CMD co que trata de poñer en
valor a función de promoción da madeira por parte das persoas, institucións e grupos empresariais. Antes xa o recolleron Xosé Otero Pombo, Xosé Lois Martínez, Consorcio de Santiago de Compostela, Grupo
Inditex, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Fundación Juana
de Vega, Escola de Arquitectura da Coruña, Tomás Alonso, Fundación
Laboral da Construción e a Universidade de Santiago de Compostela.
Venancio Salcines realizou un importante labor de difusión e defensa
do sector da madeira en todos os foros nos que participou, así como
interesantes reflexións sobre a viabilidade económica do sector, axudando a difundir os valores da madeira na sociedade.

O CMD nomeou a Venancio
Salcines, economista, empresario e
profesor como novo socio de honor,
o undécimo da entidade
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Día Internacional dos Bosques

Fito histórico para o sector da madeira coa asistencia
da Súa Maxestade El-Rei aos actos de conmemoración
do Día Internacional dos Bosques, en Sergude
O monarca interesouse polos traballos silvícolas galegos e presidiu o acto central desta efeméride

A Súa Maxestade El-Rei presidiu o acto central do Día Internacional dos Bosques que organizou Juntos por los Bosques, no Centro de
Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, Boqueixón,
interesándose polos traballos silvícolas que se realizan e coñecendo,
de primeira man, a xestión forestal galega. Trátase dun fito histórico
para o sector galego que ve culminado, coa presenza do Xefe do
Estado do país, o importante labor de cohesión e unidade no que se
traballou nos últimos anos. A presenza do monarca puxo de relevo
que esa unidade é unha realidade e anima a todos a afrontar o futuro
con ilusión e garantías.

A cadea da madeira galega amosouse
orgullosa de que Juntos por los Bosques escollera Galicia para esta celebración recoñecendo a xestión forestal
dos montes galegos
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O lema da celebración deste ano, Os bosques e a educación, puxo no
foco na importancia da formación e da cultura forestal como alicerces do desenvolvemento forestal do noso país e do recoñecemento
social dos valores asociados aos bosques.
A cadea de valor forestal amosou o seu orgullo por poñerse o foco
en Galicia para acoller esta celebración e mostrou a unidade acadada que está permitindo xerar un valor crecente a unha sociedade
que cada vez demanda máis e mellor. Neste sentido, indicaron que
a actividade forestal contribúe a evitar o abandono do rural, onde
se atopa a esencia da cultura galega, da que bebe a artesanía e o
deseño que loita diariamente para proxectarse ao mundo. Ademais,
lembraron que a xestión dos montes, xerando valor, é tamén clave
para protexer o medio natural, loitar contra o cambio climático e
evitar os incendios.
Durante os actos de conmemoración, que contaron coas intervencións de Juan Picos, director da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo; Tomás Cuesta, director da Escola Politécnica Superior da USC; Antonio Abril, presidente da Conferencia de Consellos
Sociais das Universidades Españolas; e Eduardo Rojas, coordinador de

13

Juntos por los Bosques, púxose de manifesto a importancia da formación forestal que, xunto á innovación, propiciaron grandes avances
tecnolóxicos e novos materiais saudables para o planeta. Ademais,
destacouse a importancia que ten que quen xestiona os montes comprenda as demandas da xente e que a sociedade entenda cales son
as bases actuais da xestión forestal sostible, é dicir, como se poden
coidar e manter os bosques xerando riqueza para o que o ten que
facer e, á súa vez, enténdase que ter un sector potente, asociado e
diversificado que dea valor ás producións sostibles do monte dentro
do paradigma da Certificación Forestal e da economía circular, dando
soporte á xestión forestal, é clave para conservar os bosques.

Orgullo de sector
Os asistentes puideron visitar tamén o Pico Sacro coñecendo as actuacións que se están a levar a cabo nel e poñendo o broche de ouro a
unha xornada que, sen dúbida, marcou un fito histórico para a cadea
de valor da madeira galega quen quixo reivindicar os mil motivos
que existen para sentir orgullo polo rural e subliñar a converxencia
que hai entre as diferentes partes asociadas aos bosques, algo moi
novidoso en España.
Sociedade civil, industria transformadora, deseño, industria do moble,
empresas de servizos forestais, produtores forestais, viveiros... todos
unidos arredor do coidado e xestión do monte galego para camiñar
cara un futuro sostible social, económica e medioambientalmente.

A Súa Maxestade El-Rei participou
activamente das actividades previstas no acto, subindo, incluso, a unha
máquina desbrozadora
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Entrevista José Ángel Carreira Montes, arquitecto

“

Os apaixonados das bondades da madeira, temos
que axudar a convencer a todos os axentes implicados das innumerables vantaxes do seu uso”
José Ángel Carreira Montes, gran defensor do emprego da
madeira en construción e rehabilitación, sinala a importancia de
que arquitectos e empresas da madeira comprendan que se necesitan para conseguir un posicionamento claro do material

Como cre que evolucionou a arquitectura nos últimos tempos?
Existe unha maior conciencia cara a sustentabilidade?

Como é a vosa experiencia á hora de traballar con madeira? Existen aínda reticencias para empregala na construción?

Nos últimos anos, creo que a arquitectura, de forma xenérica, está
a facer un esforzo de moderación, contención e racionalidade, tanto
nos aspectos formais como nos técnicos e construtivos.

A nosa experiencia á hora de traballar con madeira é moi positiva.
Para nós, é un material extraordinario que nos acompaña no proceso
da Arquitectura dende os primeiros contactos cos nosos clientes.

Estamos a facer o proceso de transición duns edificios que confiaban en
exceso na tecnoloxía e en funcionamentos artificiais, a construcións que
buscan unha maior integración das solucións naturais e de menor custo.

Practicamente, sempre que nos enfrontamos cos clientes ao reto de
seleccionar os sistemas construtivos e á materialización das nosas
ideas, lanzamos a cuestión: que vos parece se o expomos en madeira?
Apreciamos, cada vez máis, unha maior receptividade cara o material pero tamén é certo que continúan existindo reticencias iniciais
no mercado para o seu emprego xenérico no sector da construción.

Está a apostarse claramente pola sustentabilidade de maneira transversal, tanto no sector público como no privado. No sector público os
custos de mantemento dos edificios están a converterse nun condicionante moi claro á hora dos encargos, de concretar as solucións técnicas e de decidir os sistemas construtivos a empregar. Cada vez máis,
os pregos de prescricións dos concursos de Arquitectura contemplan os
factores da sustentabilidade e da racionalidade formal, construtiva e
enerxética como elementos clave de cara á futura contratación.

Creo que todos os apaixonados e convencidos das bondades deste
material, teríamos que axudar a convencer a todos os axentes implicados das innumerables vantaxes do seu uso. De todos modos, creo
que existe un rexurdir e que cada vez son máis e mellores os exemplos de proxectos e obras nos que a madeira ten un papel relevante.

Do mesmo modo, o sector privado, concretamente, o sector residencial,
está a achegarse a unha demanda crecente da cidadanía que ten que ver
co feito de habitar unha vivenda que garanta uns parámetros óptimos
de iluminación, confort térmico, acústico e de eficiencia enerxética.

Entre todos, estamos a comezar a cultivar certas vitorias grazas a
unha mellor profesionalización do sector, contando cada vez con
maior coñecemento, mellor preparación técnica e maior control na
súa posta en obra.

É crecente tamén o investimento a realizar no parque inmobiliario existente de cara a obter edificios cada vez máis eficientes. Afortunadamente, está a incrementarse claramente o número de promotores, construtores, arquitectos e profesionais do sector que optan pola comercialización
de edificios certificados enerxeticamente (Breeam, Passivhaus, etc.).

O voso proxecto de gardería, en Fontiñas, Lugo, realizada co arquitecto José María Alonso Montero, é integramente de madeira.
Como soportou o paso do tempo esta construción proxectada no
ano 2004 e con que hándicaps atopástesvos á hora de realizala?

Creo que a Arquitectura, hoxe en día, ten moito que ver coa cuestión da enerxía. A enerxía consumida para a súa materialización e a
enerxía necesaria para o seu funcionamento no día a día. Creo tamén
que a regulación enerxética actual, non permite un desenvolvemento
maior das renovables a escalas medias e de consumidor final para
que o soño, xa posible, da construción de edificios de consumo nulo
ou case nulo e autoabastecibles, sexa unha realidade xeneralizada.
Como sempre, os arquitectos estamos ante o reto de estar á altura do momento histórico que nos toca vivir con respostas acordes e proporcionadas.
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Tanto José María como eu estamos moi contentos de como se está a
comportar o edificio co paso do tempo. Trátase dun proxecto, efectivamente, que se iniciou no ano 2004 e que finaliza no 2008. Leva,
por tanto, once anos en uso.
Todos os anos, por petición da Dirección do Máster da Madeira Estrutural, organizado por Pemade e pola Universidade, facemos unha
visita guiada ao edificio cos alumnos do Máster, o que nos permite
realizar unha auditoría anual do estado do edificio e a realidade é
que o resultado é francamente bo.

Miradas sobre a industria da madeira

“
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Afortunadamente, está a
incrementarse o número de
promotores, construtores,
arquitectos e profesionais
do sector que optan pola
comercialización de edificios
certificados enerxeticamente

Satisfainos a acollida que tivo, tanto do persoal docente, como das
familias e nenos que son usuarios do centro. Sen embargo, os inicios
non foron todo o plácidos que desexaríamos. En fase de proxecto, o
edificio tivo que vencer as dúbidas do promotor que nos manifestaba
a súa preocupación ante o reto de construír un edificio completamente en madeira. A preocupación e a dificultade mantivéronse na fase
de contratación e durante os inicios da execución da obra.

“

Os arquitectos necesitamos
maior formación e coñecemento
do material. Ámase o que se coñece e coñécese o que se ama

No momento no que tivemos a estrutura levantada e comezamos a
construír os sistemas de cerramento, conseguimos xerar un punto de
esperanza e de confianza no material e na súa pervivencia no tempo.
A historia rematou cun final feliz e, creo, que todos os colaboradores
tivemos un bo recordo do proceso e do resultado.
En que cre que deberían colaborar as empresas do sector da madeira
e os arquitectos para conseguir un posicionamento claro da madeira?
Como en calquera tipo de colaboración é fundamental pasar tempo
xuntos, coñecerse, aproximarse ás inquedanzas e ofrecernos apoio
mutuo. É importante entender que nos necesitamos.
Parece importante potenciar liñas de actuación xa existentes encamiñadas a fixar encontros periódicos con actualización dos nosos problemas e as nosas necesidades e coa elaboración de documentación
de apoio, tanto a arquitectos como a empresas. Tamén é importante
avanzar nun desenvolvemento conxunto de solucións técnicas certificadas que dean garantía a todas as partes. Un catálogo de solucións
construtivas contrastadas cunha boa base de prezos, sería un bo logro.
Por suposto, deberiamos investigar e innovar buscando a consecución
de patentes que nos permitan abrir novas cotas de mercado e obter
un maior valor engadido de todos os nosos produtos.
Por último, incidir na difusión a través de campañas conxuntas que
poidan representar un exemplo de colaboración entre técnicos e empresas: exemplos de casos de éxitos de colaboración de proxectos
concretos. Estas campañas poden ser especialmente interesantes nos
ámbitos educativos (colexios, centros de ensinanza media e universidades), nos colexios profesionais de arquitectos e aparelladores, e
nas asociacións de promotores e construtores.
Que fórmulas se deberían aplicar para que os arquitectos confíen
neste material?
Entendo que os arquitectos necesitamos maior formación e coñecemento do material, o que claramente redundaría nunha maior confianza e seguridade en nós mesmos á hora do seu emprego. Tamén a
elaboración de material técnico de apoio aos estudos de arquitectura
por parte do sector da madeira sería de gran axuda.
Igualmente, sería interesante a realización de publicacións, a modo
de monografías, sobre obras en madeira que contiveran unha información completa sobre todos os procesos de proxecto e obra. Pero,
tal vez, o máis importante sexa incidir no traballo do arquitecto na
súa etapa de formación universitaria introducindo nas materias da
carreira, contidos específicos e concretos sobre este material.
Ámase o que se coñece, e coñécese o que se ama. Formación, formación, formación.

En que proxectos está a traballar na actualidade? Xogará a madeira un papel importante nalgún deles?
Actualmente, no estudo, estamos a traballar no proxecto dun edificio residencial de nova planta. Este edificio se está a desenvolver
baixo os parámetros da sustentabilidade que trataremos de acreditar
a través da súa certificación Breeam. Neste proxecto estamos a expor
a posibilidade de incorporar a madeira como elemento estrutural a
base de taboleiros contralaminados, así como o seu uso en carpintarías interiores e exteriores e en pavimentos.
Tamén temos en proxecto a rehabilitación dun edificio de vivendas
con destino para vivendas turísticas. A rehabilitación vai na liña de
mellorar a accesibilidade do edificio, así como á mellora das instalacións e dos sistemas de illamento e impermeabilización. Na actuación, contémplase tamén unha intervención completa na fachada
en procura dunha mellor harmonización coa contorna e unha maior
incorporación de luz natural ao interior do edificio. Neste caso, a
madeira está a exporse como un elemento de interiorismo na fase de
acabados e de mobiliario.
Finalizamos, hai uns meses, un proxecto de ampliación dunha vivenda unifamiliar existente que expuxemos, integramente, en madeira:
estrutura, cerramentos, particións, carpintarías e solados.
Temos en fase de obra a adaptación dun local comercial para cafetería na que todos os revestimentos e acabados executaranse, tamén,
en madeira.
E, finalmente, estamos a piques de comezar a execución dun sequeiro duns 50 m2 construídos, proxectados integramente en madeira.
Esperamos que todos estes proxectos e obras se materialicen e cheguen a
bo porto, e permítannos continuar aprendendo e experimentando con este
material tan nobre, ao que tanto respectamos e que tanto nos ensina.
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Apoio á continuidade de Ence

O posible peche de Ence expón un escenario hostil
para os investimentos e para o futuro de miles de
persoas no rural galego
A cadea de valor da madeira galega denuncia que están en xogo 5.100 empregos, máis de 2.000
no sector forestal

A cadea de valor da madeira de Galicia amosouse de novo unida e
cunha mensaxe común ante os medios de Pontevedra, co obxectivo
de valorar as consecuencias que tería a marcha de Ence para a economía e o rural galego. Representando á cadea estiveron presentes
José Manuel Iglesias, presidente do Cluster da Madeira e o Deseño de
Galicia; Elier Ojea, presidente da Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Galicia; Daniel Díaz, presidente da Asociación
de Empresarios de 1ª Transformación da provincia de Lugo; e Patricia
Sánchez, técnica da Asociación Sectorial Forestal de Galicia.
No transcurso da comparecencia, os portavoces da cadea manifestaron a súa gran preocupación polo dano xa causado coa incerteza que
a actual situación xerou en miles de familias e profesionais do sector,
así como coa retracción dos investimentos que xa estaban previstos no
sector, tanto por parte da compañía como pola rede asociada á súa actividade. Nesta liña, dende a cadea aprecian unha gran angustia por parte
das familias e profesionais do sector que ven en risco o seu sustento, así
como o pago dos investimentos, tanto realizados como previstos.
Neste sentido, a cadea non comprende a incongruencia por parte
dalgúns partidos políticos que defenden o peche en Pontevedra -posto que un traslado non é posible, tal e como confirman informes
de expertos independentes- e, en cambio, opóñense ao peche de
Alcoa e Meirama, sen ter en conta a gran importancia de Ence para
o sector forestal e ao demostrar, sobradamente, cumprir de forma
folgada con todas as esixentes normas ambientais, ata o punto que as
Confrarías de Pescadores de Pontevedra apoian a prórroga de Ence.
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O novo regulamento de Costas
e o cambio de criterio por parte
do Goberno Central deixa ás
empresas nunha situación de
gran inseguridade xurídica

A cadea laméntase que o peche de Ence suporía a perda de 5.100
empregos en Galicia; máis de 2.000 no sector forestal, que contribúen a fixar poboación no rural. Ademais, a súa marcha significaría a
perda de 90 millóns de euros, distribuídos na cadea de valor forestal:
propietarios forestais, empresas de silvicultura, aproveitamento forestal, rematantes, transportistas, viveiros... Esta cifra virase notablemente aumentada, se o Goberno non afectase, coa súa decisión,
ao desenvolvemento en Pontevedra, do Plan Estratéxico anunciado
por Ence a principios de ano.
Finalmente, a cadea de valor da madeira galega afirmou que se se
chega a producir o peche de Ence, o sector forestal atoparase nunha
situación demoledora ao perder un dos seus eixos tractores, o que
levaría ao incremento do abandono do monte e, consecuentemente,
ao incremento de incendios e impactando, moi negativamente, no
mercado da madeira. Así mesmo, amosou a súa solidariedade coas
miles de familias que están a vivir este momento de incerteza.

Proxecto Woodnat
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Woodnat, proxecto de innovación dentro do H2020
para o desenvolvemento dos elos da cadea de valor da
madeira de nogueira, chega ao seu fin
O proxecto contou con nove socios de cinco países diferentes,
así como co apoio do CMD e varias empresas galegas

Durante case tres anos, nove socios de cinco países diferentes traballaron no desenvolvemento de todos os elos da cadea de valor da madeira
de nogueira. Como resultado deste traballo, realizáronse experimentos
no ámbito da micro propagación de plantas, desenvolvéronse modelos
innovadores de xestión forestal e tamén produtos semitransformados
con madeira de nogueira. En todos estes traballos, o interese estivo na
nogueira híbrida europea, un fenotipo para a produción de madeira.
Woodnat é un proxecto europeo cun claro protagonismo das empresas españolas e, especialmente, das empresas galegas. No ámbito da
micro propagación de nogueira, as experiencias piloto foros desenvolvidas en invernadoiros situados en Arzúa. Ditas experiencias foros
completadas con aportacións desenvolvidas en Italia e un escalado
industrial que actualmente se executa en Bulgaria.
O proxecto Woodnat inclúe diversos experimentos en relación aos
modelos forestais innovadores para a produción de nogueira. O traballo realizouse entre Italia, Rumanía e España con varios exemplos
realizados en Galicia. Desta forma, foi posible comparar os tradicionais modelos forestais, puros e intensivos, fronte ao cultivo simultáneo de diferentes especies e combinación de agricultura e silvicultura. Tamén se desenvolveu un protocolo para a degradación dos tocos
de nogueira mediante o cultivo de fungos comestibles.
Woodnat incluíu experiencias e desenvolvementos no ámbito do
aproveitamento industrial. Neste apartado, destaca a implicación
das empresas galegas así como do Cluster da Madeira e o Deseño

Woodnat inclúe diversos experimentos en relación aos modelos forestais
innovadores para a produción de
nogueira

O proxecto presenta una App que informa sobre as oportunidades que representan as plantacións de nogueira

de Galicia. Grazas ao proxecto, estudouse a viabilidade comercial
de producir madeira en diferentes formatos a partir de troncos procedentes de claras. Ademais, se prototiparon produtos intermedios,
como caras e taboleiros rechapados, empregando ese material. Finalmente, desenvolvéronse tecnoloxías de modificación da cor.
O proxecto Woodnat inclúea unha App que informa sobre as oportunidades que representan as plantacións de nogueira, tanto para os propietarios de terreos como para quen compra madeira en pé. Dentro
de Woodnat, incluíuse unha completa axenda de comunicación que
contén a presentación do proxecto na 10ª Conferencia sobre o Programa Marco de I+D da Unión Europea, celebrada en Toledo a finais
de 2018, e a visita da Sociedade de Expertos da Madeira de Francia a
cinco empresas vinculadas ao CMD.

www.woodnat.eu
https://apkpure.com/es/woodnat/
com.waf.AndroidPropietarioAPP
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VIII Meeting Point Lignum

Arquitectos galegos mostran novos usos da madeira en obra, rehabilitación e mobiliario
No marco dos VIII Encontros Online de Innovación en Madeira, Meeting Point Lignum, celebrados a través da plataforma www.meetingpointlignum.com
Aliusporta, Laminados Villapol e Molduras del Noroeste foron as empresas patrocinadoras desta edición, que contou con máis de 20.000 seguidores

Esta iniciativa pretende servir de foro
de intercambio de opinións entre profesionais do sector da madeira

a aportación de solucións a diferentes problemas que poidan xurdir
á hora da súa instalación. Rematou a quenda de intervencións co estudio 2es+ Arquitectura, recoñecidos recentemente polo COAG pola
reforma levada a cabo no malecón de Gasset de Noia, onda a antiga
estación de servizo desapareceu para dar paso a un paseo que favorece a conexión co casco histórico e a ría. Nesta intervención destácase
tamén o deseño realizado nos elementos de mobiliario.
Un punto de encontro para arquitectos, deseñadores e empresas
da madeira

O pasado mes de maio celebráronse os VIII Encontros Online de Innovación en Madeira, Meeting Point Lignum, unha cita consolidada entre
arquitectos e empresas da madeira que conta con máis de 20.000 seguidores. A través de webinars, os profesionais da arquitectura comparten
as súas experiencias en construción sostible e uso da madeira, ademais
de amosar novidosos produtos realizados con este material. Este ano
púxose especial interese nos acondicionamentos interiores. O punto de
encontro foi a través do portal www.meetingpointlignum.com.
Os encontros comezaron coa intervención de José Ángel Carreira
Montes. Entre as súas obras destaca a gardería de Fontiñas, en Lugo,
as instalacións de Remo e Piragüismo, en Mazaricos, ou o fogar residencial en Penarrubia, entre outras moitas. Na mesma xornada,
interviñeron RVR arquitectos. A súa actividade abarca diversos ámbitos e escalas, entre os que, ademais dos proxectos de edificación,
destacan os traballos relacionados coa intervención no territorio e a
paisaxe, o deseño e a renovación do espazo público, a protección do
patrimonio e a rehabilitación.
Acondicionamento de interiores
Na segunda xornada, Carbajo e Barrios Arquitectos centráronse no
emprego da madeira para acondicionamento de interiores, así como
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Os Encontros Online de Innovación en Madeira cumpriron este ano a súa
oitava edición contando con máis de 20.000 seguidores na plataforma web,
na que se poden consultar todos os relatorios realizados nos anos anteriores, entre os que destacan os de César Portela, Patxi Mangado, Arrokabe
Arquitectos, Juan Domingo Santos o Creus e Carrasco, entre outros.
A edición deste ano estivo patrocinada polas empresas asociadas ao CMD,
Aliusporta, Laminados Villapol e Molduras del Noroeste. Todas as intervencións continuarán subidas na plataforma para quen desexe consultalas.

José Ángel Carreira Montes, RVR arquitectos, Carbajo e Barrios Arquitectos e
2es+ Arquitectura foron os encargados
de amosar as súas experiencias co uso
da madeira

III Premios Industria 4.0
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O CMD, galardoado nos III Premios Industria
4.0 que entrega o Igape
A agrupación recoñecida está formada por 8 empresas de 8 concellos diferentes e pretende fomentar a diversidade e competitividade do sector

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia recolleu, por terceiro ano
consecutivo, o Premio Industria 4.0 que entrega o Igape. As empresas que forman parte do Consorcio recoñecido, Aliusporta, Maderas
Besteiro, Carronza, Greenalia, Maderas Villapol, Nauteka, Seistag e
Tórculo, mobilizarán preto dun millón de euros en melloras na contorna da Industria 4.0.
O obxectivo do proxecto premiado é fomentar a diversidade e competitividade do sector a través da especialización e a mellora tecnolóxica
e organizacional das pemes que o integran. A agrupación, formada por
oito empresas de 8 concellos diferentes, investirá nos segmentos da
explotación forestal, transformación de biomasa, primeira transformación de madeira, segunda transformación e taboleiro de fibra e papel.
Ademais, abordará os ámbitos da sensorización e mecatrónica, robotización, automatización total, intercomunicación máquina-máquina,
personalización de produtos, conectividade total, modelización e simulación, big data, cloud computing e ciberseguridade e loxística 4.0.

Por terceiro ano consecutivo, o Igape recoñece o esforzo das empresas do Cluster pola innovación e a modernización do
seu tecido produtivo

No peche do acto de entrega, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou que a colaboración público-privada
é a fórmula coa que Galicia pode dar resposta aos retos da Industria 4.0.
Finalmente, o conselleiro indicou que os proxectos premiados, xunto
con outras iniciativas que se están a levar a cabo en Galicia no marco da
fábrica intelixente, son a proba de que a modernización do tecido produtivo está en marcha e é imparable. Nesta liña, sinalou que o esforzo
para incorporar a Industria 4.0 ao día a día das empresas galegas, está
a consolidar unha Marca Galicia que permite exportar a imaxe dunha
comunidade atractiva onde investir.
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Novas CMD
Unha delegación do Cluster Eco
Construción belga interésase polo
traballo das empresas do CMD
Unha delegación de 15 persoas de ASBL Cluster Eco Construction, de
Wallonia CLusters, visitou ás empresas asociadas do CMD, Molduras
del Noroeste, Betanzos HB e Portadeza co obxectivo de coñecer os
seus produtos e compartir sinerxias. Na visita ás instalacións de Portadeza, do Grupo Dimoldura, sumouse o director da Axencia Galega
da Industria Forestal, José Ignacio Lema.

Visita da delegación do Cluster Eco Construción belga

O Cluster Eco Construction belga está formado por unha rede de empresas,
estudos, centros de formación e profesionais que practican os principios de
construción ecolóxica nas súas respectivas actividades. A visita que realizaron xurdiu trala realizada o pasado ano o CMD ás súas instalacións, onde
valoraron a posibilidade de establecer futuras colaboracións entre os profesionais de ambos clusters e sumar esforzos con obxectivos comúns.

O CMD lidera o proxecto colaborativo
para a investigación industrial en secado,
Drytech
O CMD lidera o proxecto colaborativo de investigación industrial para
o desenvolvemento dun sistema de secado horizontal na industria da
madeira con tecnoloxías 4.0. No seu estado natural, máis do 50% do
peso da madeira é auga. Por iso, cada vez que empregamos 1 quilogramo de madeira, houbo que evaporar, polo menos, outro quilo de
auga. De modo que todos os usos de madeira, requiren un proceso de
secado durante o cal debe evaporarse unha gran cantidade de auga.
Deste modo, optimizar o secado da madeira é unha forma de mellorar
a competitividade das empresas do sector.
Drytech conta con catro socios: Laminados Villapol, Carronza, Puertas
Betanzos e Betanzos HB e co apoio do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, cuxo obxectivo é mellorar a competitividade das pemes.

Grazas ao proxecto Drytech catro pemes galegas colaboran no secado da madeira

Grazas ao proxecto Drytech, catro pemes galegas colaboraron de forma efectiva nun ámbito técnico que todas elas comparten: o secado
de madeira, compartindo coñecemento e mellorando a competitividade dos seus procesos internos.

O grupo operativo ChainWood avanza
con paso firme na consecución dos
obxectivos fixados
O grupo operativo ChainWood, do que forma parte o CMD, comeza a ver
os seus primeiros resultados. Xa se elaboraron e validaron os casos de uso
dalgúns actores destacados de diferentes elos da cadea de subministro, elaboráronse os funcionais da ferramenta, se está a traballar no modelo de gobernanza da solución e se está a deseñar a estrutura de datos, entre outros.
ChainWood suma capacidades do sector madeireiro e forestal con
empresas e centros tecnolóxicos para desenvolver un software que
aplicará a tecnoloxía blockchain á cadea de subministro da madeira
en España, dende o monte ata a industria, para reducir custos e mellorar a eficiencia e trazabilidade.
O obxectivo é adaptar a solución tecnolóxica a todos os produtos resultantes desta industria (madeira sólida, desintegración, pasta de
celulosa e biomasa) e conseguir con ela unha mellora para todos os actores, máis eficiencia nas operacións, fluxo de datos máis transparente
e un mellor aproveitamento da información dispoñible.
ChainWood suma capacidades do sector madeireiro con empresas e centros tecnolóxicos
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O CMD forma parte do hub que permitirá as pemes biotecnolóxicas acceder
a novos servizos e mellorar a súa competitividade a través da dixitalización
Santiago de Compostela terá o hub tecnolóxico que tanto a Universidade
como os empresarios demandaban. A plataforma estará centrada en aportar ás pemes as tecnoloxías asociadas á fábrica do futuro, como o Internet
das cousas e a intelixencia artificial, que permiten o manexo de grandes
cantidades de información (big data) vinculadas ao desenvolvemento das
ciencias da vida. A intención é que DATAlife, como se denomina, estea
operativo a partires do ano 2020 co obxectivo de estender o impacto positivo da innovacións ás pemes galegas. O Cluster da Madeira e o Deseño de
Galicia é un dos colaboradores deste hub, que deberá autoxestionarse de
forma independente e tender á sustentabilidade económica, a través do
cobro dos servizos prestados aos usuarios e doutras aportacións privadas.

O novo hub centrarase en aportar ás pemes as tecnoloxías da fábrica do futuro

A Xunta de Galicia destaca a importancia da transparencia na comercialización da madeira nunha xornada co
sector forestal
A Xunta de Galicia organizou unha xornada informativa destinada ao
sector forestal, á que acudiu o CMD, sobre o regulamento europeo de
comercialización da madeira. Alí explicáronse as novidades que están
a aplicar as Consellerías de Economía, Emprego e Industria e do Medio
Rural co fin último de gañar en seguridade á hora de traballar e comercializar os aproveitamentos forestais.
A Consellería do Medio Rural está a actualizar e afondando no
desenvolvemento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal de Galicia (Resfor), onde deben estar inscritas todas as cooperativas, empresas e industrias forestais que realizan traballos nos montes galegos
e tamén aquelas industrias con sede social na Comunidade Autónoma
incluíndo ás de serra, chapa, taboleiros, pasta, papel, biomasa forestal, cogomelos, plantas aromáticas ou froitos pequenos, entre outras.
Por outra banda, están a traballar no desenvolvemento da administración electrónica que permita que todos os axentes implicados (tanto
Xunta como operadores) dispoñan de toda a información para a realización de aproveitamentos forestais de xeito seguro e fiable.

Xornada informativa dirixida ao sector forestal

Con estos cambios, a Xunta pretende acadar unha información importantísima e moi detallada da actividade forestal e, por outra banda, vaise garantir que a madeira producida en Galicia e todo o relacionado cos seus
xestores cumpra co dispositivo no regulamento europeo. O obxectivo último é evitar a comercialización de produtos que non garantan a orixe legal.

Os Sabios do Cluster, testemuñas
que inspiran
O CMD puxo en marcha a actividade divulgativa, Os Sabios do Cluster
que trata de recoller o legado de empresarios de éxito da entidade e
que sirvan de inspiración para as próximas xeracións. Trátase dunha
serie de testemuñas de empresarios de éxito do CMD, nos que a través
das súas experiencias, podemos coñecer como foron os primeiros pasos
das empresas que hoxe son referente do sector a nivel nacional e internacional. Preguntados por onde radica o segredo do seu éxito, todos
coinciden na resposta: esforzo, tesón e traballo en equipo.
Daniel Villapol, xerente de Maderas Villapol, Ramón García e Maruxa
Gómez, fundadores de Grupo Ramón García, e Cándido Hermida, fundador de Cándido Hermida, son as primeiras testemuñas desta iniciativa que pretende continuar construíndo unha rede de valor para os
novos emprendedores. As súas historias pódense coñecer no canal de
youtube do CMD, ou a través das diferentes redes sociais da entidade.
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O recuncho do asociado: Greenalia

www.greenalia.es

Greenalia: integración vertical no
sector da biomasa forestal
Greenalia é un grupo de empresas con máis de 20 anos de experiencia.
As súas orixes desenvolvéronse no sector forestal para, posteriormente,
expandir a súa actividade ao sector enerxético, en concreto, da biomasa, a través da produción de enerxía eléctrica, térmica e de biocombustibles (pellets e acha seca).

Produción e distribución de biocombustibles

Nos últimos anos, a empresa estendeuse tamén a outras enerxías renovables como a eólica e a fotovoltaica.

No ano 2017, Greenalia, a través da súa filial Greenalia Woodchips,
puxo en marcha a maior planta de produción de acha seca do noroeste
peninsular. Esta instalación, situada no polígono de Sigüeiro, Oroso, ten
unha capacidade de produción de 40.000 t/ano de acha seca ao 25% de
humidade e conta coa certificación Biomasud A1.

Actividade forestal
As orixes de Greenalia están na actividade forestal. Actualmente, a súa filial,
Greenalia Forestal, é unha das principais subministradoras de materia prima
á industria forestal da Península Ibérica. O volume comercializado dos distintos produtos forestais supera as 700.000 t/ano e a empresa conta con certificados de xestión forestal e cadea de custodia baixo os selos FSC e PEFC.
Ao amparo da actividade forestal, Greenalia desenvolveu unha infraestrutura loxística que lle converteu en estibador portuario e, incluso,
armador: a empresa conta cun buque mercante de 90 metros de eslora
especializado no transporte de produtos forestais.

Greenalia participa como socia e partner forestal de Biomasa Forestal
que, cunha capacidade de produción de 70.000 t/ano, é a maior fábrica
de pellets de España.

A acha producida en Sigüeiro, de tamaño P31-P45, está enfocada a satisfacer principalmente necesidades térmicas ou de vapor, ata 5t/h,
nos sectores residencial, industrial e terciario, caldeiras de ata 4-5 MW
de potencia. O esquema de produción comeza coa recepción da acha
verde, a súa provisión previa, criba, secado e eliminación de finos e, por
último, subministro ao cliente.
Dende Sigüeiro e As Pontes, Greenalia subministra acha e pellet a toda Galicia mediante camións de piso móbil de 90 m3 (20t) con descarga de gravidade e, tamén, mediante descarga pneumática en camións de 45 m3 (20 t de
pellets ou 10 t de acha). A empresa conta coas certificacións como comercializadora a granel de pellets ENplus A1 e tamén para acha BIOmasud A1.
Xeración de enerxía eléctrica con biomasa
O proxecto Curtis-Teixeiro constitúe o principal investimento do Plan de
Negocio de Greenalia. Trátase dunha planta de xeración de enerxía de
biomasa de 49,913 MW. Unha vez en funcionamento, durante o primeiro
trimestre do 2020, o Proxecto Curtis poderá vender á rede preto de 324
GWh ao ano, empregando arredor de 475.000 toneladas de biomasa
forestal residual procedente de restos de curtas dos aproveitamentos
forestais realizados en Galicia, principalmente, en eucalipto.
Estes restos procedentes das operacións forestais de tala, están cuantificados en máis de 2 millóns de toneladas e a normativa galega obriga
aos seus produtores a xestionalos mediante retirada ou trituración. O
seu abandono no monte agrava as consecuencias dos incendios forestais
e favorece a propagación de patoloxías forestais.
A planta de biomasa Curtis-Teixeiro ocupa unha parcela de 103.000 metros cadrados e xerará a enerxía equivalente para abastecer a unha
poboación de máis de 250.000 habitantes. A planta, altamente eficiente
en canto a xeración e cun nivel reducido de emisións de CO2 á atmosfera, incorpora as últimas novidades tecnolóxicas aplicadas á biomasa
para xeración eléctrica. O consumo de auga e a xeración de residuos é
moi reducida en comparación con outras instalacións similares.
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Solucións sostibles a través da bioeconomía
En plena era da sustentabilidade, onde a reconciliación entre o benestar económico, os recursos naturais e a calidade de vida son innegociables, con estratexias xa concretadas e a sociedade reclamando o
seu dereito a intervir nas decisións empresariais que afectan á vida no
planeta, os fabricantes que traballamos a madeira, debemos acompañar este proceso para lograr atraer as miradas cara os beneficios da
utilización da madeira, co fin último de evitar o uso doutros materiais
menos sostibles e para preservar a riqueza forestal e o desenvolvemento rural da nosa Terra Galega.
Neste proceso de cambio, o obxectivo das nosas actividades debe ser
o de posicionarnos como axentes económicos que resolven dilemas do
progreso, ofrecendo solucións sostibles a través da chamada bioeconomía. Indubidablemente, somos o sector con maior capacidade para
desempeñar este rol. Non en balde, xa ofrecemos unha gran variedade
de produtos de madeira natural e derivados da madeira que teñen os
seus mercados, que xa os tiveron tradicionalmente dende hai moitos
anos. E aínda dispoñemos dun gran abanico de novas posibilidades,
moitas inexploradas, de utilización dos nosos produtos. Por exemplo,
a construción busca modelos máis sostibles e, en países como o noso, a
pesar da súa tradición forestal, a madeira aínda ten un longo percorrido que facer. Cantos obxectos non poder ser substituídos por produtos
baseados en madeira? A resposta a esta pregunta require un esforzo
imaxinativo e, sen dúbida, tratar de resolvela é un reto que nos move
a innovar ofrecendo novos produtos.
Betanzos HB, que recibiu recentemente o selo de Peme Innovadora,
ofrece madeira técnica fabricada unicamente a partires de subprodutos forestais como costeiros, ramas e puntais, que non terían apenas
valor en si mesmos e, no noso proceso, son transformados nun produto
de gran resistencia, durabilidade e con múltiples aplicacións que, ademais, continúa sendo 100% madeira. Conscientes das novas necesidades
do mercado, estamos a ampliar continuamente a nosa gama de produtos. Comezamos poñendo en valor un coproduto do noso proceso, o
concentrado de extractos de madeira, obtendo en base auga, que dá
resposta ás demandas do mercado dos cultivos ecolóxicos. Ten, ademais, aplicacións no sector da alimentación e actúa como substituto
natural a conservantes e antioxidantes químicos.

José Manuel Vilasuso
Plant Manager de Betanzos HB

Recentemente, e coñecedores das múltiples posibilidades que o
hardboard (nome técnico dos nosos taboleiros) ten nun mercado que
necesita produtos sostibles, lanzamos unha nova gama de produtos hidrófugos, co fin de permitir novas aplicacións nunha gran variedade
de sectores e produtos de uso cotián, onde a madeira terá o seu lugar
sempre que teñamos capacidade de adaptarnos aos requisitos que o
mercado nos esixe. Así, en función da resistencia requirida en condicións variables de humidade, ofrecemos diferentes produtos que se
adaptan a novas demandas.
É certo que este traballo require dun constante esforzo innovador e
que a resposta do mercado non é sempre o áxil que nos gustaría para
compensar o investimento realizado, pero estar a ofrecer solucións sostibles permitirá crecer ás nosas actividades e, o que é máis importante,
será a nosa contribución á creación dun mundo máis sostible.

www.betanzoshb.es
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: GAIN – Axencia Galega de Innovación
TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: PROGRAMA INDUSTRIAS DO FUTURO 4.0 – FABRICA
INTELIXENTE
FINALIDADE: Axudas orientadas a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías innovadoras.
BENEFICIARIOS: Empresas industriais con un establecemento permanente legalmente
constituído en Galicia, que poidan liderar proxectos empresariais de I+D+i de carácter
estratéxico. Atendendo a o seu tamaño poden ser pequenas, medianas e grandes.
Agrupacións dunha empresa ou empresas e un organismo de investigación e difusión
que realicen proxectos en cooperación.
CONTÍA DAS AXUDAS:
Dependendo do tamaño da empresa e do tipo de proxecto a intensidade vai dende
un 15% a un 80%.
O orzamento subvencionable mínimo de 2.000.000 e máximo de 10.000.000 de euros.
Poderán ser proxectos individuais ou en cooperación.
A duración mínima dos proxectos será de 3 anualidades e a máxima estenderase ata
o 30 de xuño de 2022.
PRAZO LÍMITE: II Edición: ata o 31/07/2019
Máis información na Axencia Galega de Innovación, en http://gain.xunta.gal/artigos/367/programa+industrias+do+futuro+4

ORGANISMO: GAIN – Axencia Galega de Innovación
TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: TALENTO SENIOR 2019
FINALIDADE: Axudas para a contratación de persoal de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i, por un período mínimo de 3 anos, con máis de 5 anos
de experiencia profesional para desenvolver a súa carreira profesional en empresas
ou centros de investigación, así como estimular a demanda no sector público e privado de alta cualificación para desenvolver proxectos de I+D+i en Galicia.

PROXECTOS OBXETO DE APOIO
Serán subvencionables os proxectos de investimentos en activos fixos que responda a
algunha das seguintes tipoloxías:
1.1 Creación dun novo establecemento
1.2 Ampliación de capacidade dun establecemento existente
1.3 Diversificación da produción dun establecemento existente en produtos que anteriormente non se producían nel
1.4 Transformación fundamental do proceso global da produción nun establecemento
existente
Dimensión do proxecto de investimento subvencionable >50.000€ e <2M €.
O prazo de execución vai dende a presentación da solicitude da axuda ata o que indique a resolución de concesión que nunca poderá exceder do 30/09/2021.
TIPO DE AXUDA: Subvención en réxime de concorrencia non competitiva.
BENEFICIARIOS: Pemes que realicen a inversión nun centro de traballo de Galicia
INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES: Serán subvencionables os investimentos en activos fixos, que se materialicen nos seguintes conceptos:
— — Obra civil: acondicionamento e urbanización, oficinas, laboratorios, servizos
sociais e sanitarios do persoal, almacenamento de materias primas, edificios
de produción, edificios de servizos industriais
— — Adquisición de edificacións ou construcións
— — Bens de equipamento: maquinaria de proceso, instalacións específicas para
a actividade subvencionable, equipamentos e medios de transporte interno,
vehículos especiais de transporte externo
— — Outros investimentos en activos fixos materiais incluíndo mobiliario
— — Activos intanxibles relacionados directamente co proceso produtivo
— — Os activos adquiridos deberán ser novos e deberán ser adquiridos en propiedade. Os bens obxecto deberán ser adquiridos a terceiros e os provedores non
poderán estar vinculados coa entidade.
PRAZO LÍMITE: Ata o 30/12/2019 ou cando se esgote o crédito orzamentario se ocorre
primeiro
Mais información no IGAPE en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190118/AnuncioO92-191218-0001_gl.pdf

BENEFICIARIOS: Empresas e organismos de investigación públicos non universitarios ou
privados galegos ou con centro de traballo en Galicia.
CONTÍA DAS AXUDAS: Subvención entre o 40% ata o 60% da contratación en función da
retribución bruta do persoal de alta cualificación por cada contrato indefinido ou temporal de duración igual ou superior a 3 anos.
Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. Máximo 2 contratos por entidade.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

PRAZO LÍMITE: 11/08/2019

FINALIDADE: Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por parte das PEMES galegas.

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: AXUDAS A DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0
FINALIDADE: Por en marcha proxectos de soporte de procesos sectoriais multiempresa. Os proxectos poderán ser de 2 modalidades:

TITULO DO PROGRAMA: IG257 – REAVAL CRECEMENTO – PRESTAMOS AVALADOS PARA O
CRECEMENTO DAS PEMES

TIPOS DE APOIO: O Igape reavalará ata un máximo do 25% do risco asumido polas
SGR como primeiras avalistas, nos préstamos concedidos polas entidades de crédito
adheridas.
O apoio do Igape consiste nun reaval de ata o 25% do risco asumido polas SGR.
As axudas financeiras que se concedan ao abeiro destas bases terán a consideración
de axuda de minimis.
BENEFICIARIOS: As pequenas e medianas empresas, que cumpran os seguintes requisitos:

a. Proxectos colectivos, nos que un grupo de empresas propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais

a. Teñan o seu domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en
Galicia.

b. Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías
de proxecto: desenvolvemento dun interfaz dixital para as súas interaccións
de negocio, ou implantación dunha solución de interacción xa existente cos
seus provedores ou clientes, implementación de sistemas específicamente no
ámbito da produción e a loxística encamiñados a dixitalizar procesos, interconectar elementos físicos e virtuais, tratar datos captados mediante sensórica
e sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomos.

b. Cumpran os requisitos e condicións establecidos para a correspondente liña de
financiamento, que se detallan no Anexo I.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As PEMES que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos e que teñan o seu centro de traballo en Galicia no que se
vaia a realizar o proxecto.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención será do 30% dos investimentos materiais e inmateriais subvencionables para as pequenas empresas e do 20% para as medianas.
A subvención será do 50% dos gastos de colaboracións externas subvencionables.
PRAZO LÍMITE: Ata o 20/09/2019
Máis información no Instituto Galego de Promoción Económica, en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190111/AnuncioO92-131218-0001_gl.pdf

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG253 – AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO
EMPRESARIAL
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REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: Para ser beneficiaria desta liña de financiamento, a titular deberá formalizar un préstamo a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou capital corrente.
Condicións das operacións financeiras:
* Importe do préstamo a avalar será > 3.000 euros e <1.000.000 euros. Un mesmo
titular poderá presentar varias solicitudes de axuda. Neste suposto acumularase o
importe total do financiamento, que non poderá superar o límite de 1.000.000 euros
por convocatoria.
* Prazo mínimo do préstamo a avalar >3 anos e <10 anos, incluída unha carencia dun
máximo de 2 anos. En calquera caso, a vixencia do reaval non superará os 7 anos.
* Tipo de xuro nominal anual dos préstamos será, para cada semestre natural, o
resultante de engadirlle ao tipo de referencia o tipo adicional que pacten as partes.
Tipo de referencia (euribor a prazo de 6 meses). As revisións faranse semestralmente.
Tipo adicional: Será o que libremente pacten as partes sen que, en ningún caso, poida
exceder de 2,5 puntos porcentuais.
* Comisións máximas que a entidade de crédito poderá repercutir en conceptos de
apertura e estudo será do 0,60%. Para as comisións de estudo e apertura, conxuntamente, a entidade de crédito poderá estipular un mínimo de ata 30 euros.
As SGR poderán cobrar ao cliente ata o:
— — 0,50% en concepto de comisión de estudo
— — 1,00% en concepto de comisión de aval, calculado sobre o saldo vivo anual do
importe avalado
—— 4,00% do importe do financiamento avalado en concepto de aportación ao capital social da SGR, que se aboará ao inicio da operación. O cliente poderá solicitar o reembolso da participación social unha vez remate a súa relación coa SGR.
* Garantías a favor das entidades de crédito será o aval da SGR adherida ao convenio,
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polo 100% do risco. As contragarantías a favor da SGR consistirán no reaval do Igape
en cobertura de ata o 25% do risco, e como garantía adicional poderán requirir garantías persoais, pero en ningún caso depósitos de activos líquidos ou financeiros que
poidan detraer liquidez da empresa.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

PRAZO LÍMITE: 30/09/2019

FINALIDADE: Favorecer a capacidade das Pemes para outorgar garantías fronte a
terceiros, nalgunha das seguintes modalidades:

TITULO DO PROGRAMA: IG257 – REAVAL GARANTÍAS – GARANTÍAS ANTE TERCEIROS VINCULADOS A OPERACIÓNS DE TRÁFICO OU AVAIS TÉCNICOS

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

1. 1. Avais financeiros para garantir obrigas derivadas de contratos de tráfico
comercial, anticipos de contratos, entregas a conta para instalacións ou subministros.

TITULO DO PROGRAMA: IG257 – REAVAL FUNCIONAMENTO – OPERACIÓNS AVALADAS PARA
O FINANCIAMENTO DO TRÁFICO COMERCIAL

2. 2. Avais non financeiros ante terceiros. Avais técnicos ante empresas privadas
para garantir a boa execución de obras ou servizos.

FINALIDADE: Favorecer o acceso a novo financiamento operativo, para o tráfico comercial das PEMES galegas mediante liñas de crédito específicas para adianto de
efectos comerciais e facturas, pólizas de pagamentos a provedores e pólizas de comercio exterior.
As liñas de financiamento acollidas a esta modalidade deberán ser novas e adicionais
ás que a titular xa dispoña, excluíndose expresamente a substitución de créditos
bancarios preexistentes.
TIPOS DE APOIO: O Igape reavalará ata o 25% do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas, nas liñas específicas de financiamento concedidas polas entidades
de crédito adheridas.
As axudas financeiras que se concedan ao abeiro destas bases terán a consideración
de axuda de minimis.
BENEFICIARIOS: As pequenas e medianas empresas, que cumpran os seguintes requisitos:
a. Teñan o seu domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en
Galicia.
b. Cumpran os requisitos e condicións establecidos para a correspondente liña de
financiamento, que se detallan no Anexo I.
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: Para ser beneficiaria desta liña de financiamento, a titular deberá formalizar un novo contrato de financiamento, que non implique a substitución doutro preexistente, nalgunha das seguintes modalidades:

3. 3. Avais vinculados a licitacións internacionais. Avais en garantía de contratos
no estranxeiro.
As liñas de financiamento acollidas a esta modalidade deberán ser novas e adicionais
ás que a titular xa dispoña, excluíndose expresamente a substitución de liñas preexistentes coa mesma finalidade.
TIPOS DE APOIO: O Igape reavalará ata o 25% do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas.
As axudas financeiras que se concedan ao abeiro destas bases terán a consideración
de axuda de minimis.
BENEFICIARIOS: As pequenas e medianas empresas, que cumpran os seguintes requisitos:
a. Teñan o seu domicilio fiscal e desenvolvan a súa actividade económica en
Galicia.
b. Cumpran os requisitos e condicións establecidos para a correspondente liña de
financiamento, que se detallan no Anexo I.
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: Para ser beneficiaria desta liña de financiamento, a titular deberá formalizar un novo contrato de financiamento, polo que se
estableza unha liña de avais e fianzas prestadas pola entidade de crédito ou SGR
en garantía ante terceiros, vinculadas ao cumprimento de contratos, operacións de
tráfico ou avais técnicos.
* Condicións das operacións financeiras:

1. Liñas de crédito para o adianto de efectos comerciais e facturas, garantindo o
bo fin de letras de cambio, cheques, pagarés, recibos, facturas, certificacións
de obra, e demais documentos civís, mercantís e administrativos, que a entidade financeira desconte, negocie ou anticipe e nos que a titular figure como
librador ou beneficiario.

1. Importe da liña de financiamento a avalar: > 3.000 euros e < 1.000.000 euros.
Un mesmo titular poderá presentar varias solicitudes en distintas modalidades
e/ou en distintas entidades de crédito. Neste suposto acumularase o importe
total do financiamento, que non poderá superar o límite de 1.000.000 euros
por convocatoria.

2. Liñas de crédito comercio exterior, garantindo o completo pago das obrigas
procedentes de operacións de comercio exterior que os titulares contraian
coa entidade financeira, tales como créditos documentarios, cartas de crédito, prefinanciamento e financiamento de exportacións, financiamento de
importacións, etc.

2. Prazo mínimo e vixencia da liña de garantías será > 3 anos e <5 anos, sen contemplarse a posibilidade de prórroga na vixencia.

3. Liñas de xestión do pago das compras ou confirming, anticipando as entidades
de crédito os pagos aos provedores.
Condicións das operacións financeiras
* Importe da liña de financiamento a avalar será > 3.000 euros e < 600.000 euros.
Un mesmo titular poderá presentar varias solicitudes de axuda.
* Prazo mínimo do aval da SGR contragarantido polo Igape será >3 anos e < 5 anos,
sen contemplarse a posibilidade de prórroga na vixencia. As liñas de financiamento
garantidas pola SGR poderán ser a prazos inferiores renovables.
* Tipo de xuro das operacións de desconto comercial e confirming con crédito será o
que pacten as partes, con un máximo do 4,00%.
* Comisións máximas que a entidade de crédito poderá repercutir:
-0,60% en conceptos de apertura e estudo. Para as comisións de estudo e apertura,
conxuntamente, a entidade financeira poderá estipular un mínimo de ata 30 euros.
As SGR poderán cobrar ao cliente
- 0,50% en concepto de comisión de estudo
- 1,00% en concepto de comisión de aval
- 4,00% do importe do financiamento avalado en concepto de aportación ao capital
social da SGR, que se aboará ao inicio da operación. O cliente poderá solicitar o reembolso da participación social unha vez remate a súa relación coa SGR.

3. Comisións máximas que a entidade financeira poderá repercutir en conceptos de apertura e estudo será do 0,60% ou mín 30€. As SGR poderán cobrar
ao cliente ata o 0,50% en concepto de comisión de estudo, ata o 1,00% en
concepto de comisión de aval, calculado sobre o saldo vivo anual do importe
avalado, e ata o 4,00% do importe do financiamento avalado en concepto de
aportación ao capital social da SGR, que se aboará ao inicio da operación. O
cliente poderá solicitar o reembolso da participación social unha vez remate
a súa relación coa SGR. As restantes comisións vinculadas ás operacións serán
as pactadas polas partes.
4. Garantías: Os avais prestados polas SGR poderán ser a favor das entidades de
créditos adheridas ao convenio, en contragarantía do risco que estas últimas
asuman como primeiras avalistas, ou ben directamente a favor dun terceiro. A
garantía a favor das entidades de crédito ou dos terceiros será o aval da SGR
adherida ao convenio, polo 100% do risco. No caso de operacións de importe
superior a 150.000 euros, as operacións poderán ser coavaladas por máis dunha SGR adherida. As contragarantías a favor da SGR consistirán no reaval do
Igape en cobertura de ata o 25% do risco, e como garantía adicional poderán
requirir garantías persoais, pero en ningún caso depósitos de activos líquidos
ou financeiros que poidan detraer liquidez da empresa. As SGR tamén poderán
contar con reavais e achegas de organismos públicos e outros dependentes da
Administración.
PRAZO LÍMITE: 30/09/2019

* Garantías a favor das entidades de crédito será o aval da SGR adherida ao convenio,
polo 70% do risco. No caso de operacións de importe superior a 150.000 euros, as
operacións poderán ser coavaladas por máis dunha SGR adherida.
As contragarantías a favor da SGR consistirán no reaval do Igape en cobertura de ata o
25% do risco, e como garantía adicional poderán requirir garantías persoais.
PRAZO LÍMITE: 30/09/2019
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Feiras

The Manchester Furniture Show

Drema Furnican Poznan 2019

Lugar: Manchester Central, Manchester. Reino Unido

Lugar: Poznan Internationa Fair, Poznan. Polonia

Datas: 14-16 de xullo 2019

Datas: 10 ao 13 de setembro de 2019

Máis información: www.manchesterfurnitureshow.com

Máis información: http:// www.furnica.pl/pl/

Salón das novidades e tendencia no sector do moble de interior

Feira internacional de máquinas e ferramentas para a madeira e a industria
do moble

AWFS Las Vegas
Lugar: Las Vegas Convention Center, Nevada, Las Vegas. EUA
Datas: 17 ao 20 de xullo de 2019
Máis información: www.awfsfair.org
Feira internacional do procesado da madeira e fabricación de mobles

Maiso & Objet
Australian
International
PARÍS Furniture Fair
Lugar: Melbourne Exhibition Centre. Melbourne, Australia
Datas: 18-21 de xullo 2019
Máis información: www.aiff.net.au
Feira de moble e decoración

Wood Tech India (5ª Edición)
Lugar : Chennai Trade Centre. Chenai, India
Datas : 9 a 11 de agosto 2019
Máis información: www.woodtechindia.in
Feira internacional da madeira e a industria de procesamento de madeira

Tecnomueble
Lugar : Expo Guadalajara. Guadalajara, México
Datas : 14 a 17 de agosto 2019
Máis información: www.tecnomueble.com.mx
Exposición de maquinaria, materia prima e accesorios para a industria do moble e a madeira

Furniture China 2019

Expobiomasa
Lugar: Valladolid, España
Datas: 24 ao 26 de setembro de 2019
Máis información: www.expobiomasa.com
Feira dirixida a profesionais relacionados co mercado da biomasa

ExpoDrev Russia
Lugar: Exhibition Center Siberia. Krasnojarsk, Siberia, Russia
Datas: 3 a 6 de setembro 2019
Máis información: www.krasfair.ru
Punto de encontro internacional para a industria de transformación da madeira

Bife – Sim
Lugar: Romexco Exhibition Center. Bucarest, Rumania
Datas: 12 a 15 de setembro de 2019
Máis información: www.bife-sim.ro
Exposición internacional de mobles, produtos de madeira, madeira e interiorismo

London Design Festival
Lugar: Londres. Reino Unido
Datas: 14 ao 22 de setembro de 2019
Máis información: http://www.londondesignfestival.com/
Evento que dá a coñecer as novas tendencias no ámbito do deseño

MOW 2019

Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai. China

Lugar: Messezentrum Bad Salzuflen, Bad Salzuflen. Alemaña

Datas: 9 ao 12 de setembro de 2019

Datas: 15 ao 19 de setembro de 2019

Máis información: http://www.furniture-china.cn/

Máis información: http://www.mow.de/

Exposición Internacional do moble de China

Feira do moble máis importante de Europa
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Holzhaus

Wood Tec 2019

Lugar: Socolniki Exhibition and Convention Center. Moscú. Rusia

Lugar: Brno Exhibition Centre, República Checa

Datas: 3 ao 6 de outubro de 2019

Datas: 29 de outubro ao 01 de novembro de 2019

Máis información: www.holzhaus.ru

Máis información: www.bvv.cz/en/wood-tec

Feira de casas de madeira

Feira internacional da industria da madeira e o moble

Timber Expo

Woodworking Machinery & Supply
Expo Toronto

Lugar: National Exhibition Center Birmingham. Reino Unido

Lugar: Toronto International Center Mississauga, Toronto. Canadá

Datas: 8 a 10 de outubro de 2019

Datas: 31 de outubro ao 02 de novembro de 2019

Máis información: www.timber-expo.co.uk

Máis información: www.woodworkingexpo.ca

Feira de Madeira

Exposición internacional do procesado da madeira

INTERCASA 2019

Brussels Furniture Fair

Lugar: Feira Internacional de Lisboa, Lisboa. Portugal

Lugar: Brussels Expo – Bruxelas. Bélxica

Datas: 9 ao 13 de outubro de 2019

Datas: 3 ao 6 de novembro de 2019

Máis información: http://www.intercasa.fil.pt/

Máis información: http://www.meubelbeurs.be/

Feira de decoración e deseño de interiores

Feira de mobiliario e deseño de interiores

Intermob

Batimat París

Lugar: Tüyap Fair Convention & Congress Center. Estambul

Lugar: París, Francia

Datas: 12 a 16 de outubro de 2019

Datas: 4 ao 8 de novembro de 2019

Máis información: www.intermobistanbul.com

Máis información: www.batimat.com

Feira Internacional de produción de moble e de transformación de madeira

Feira internacional de construción

High Piont Market 2019
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Branchentag Holz

Lugar: High Point, Noth California. Estados Unidos

Lugar: Colonia, Alemaña

Datas: 19 ao 23 de outubro de 2019

Datas: 12 e 13 de novembro de 2019

Máis información: http://www.highpointmarket.org/

Máis información: https://www.gdholz.de/themen/bth-2019/

Feira máis grande da industria do moble

Feira onde se presentan as innovacións do sector, créanse tendencias e é óptima para establecer novos socios e contactos

Woodworking Minsk

Lugar: Minsk, Bielorrusia

Datas: 22 ao 25 de outubro de 2019
Máis información: www.minskexpo.com
Exposición internacional de carpintería e produción de mobles
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