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Editorial

Este editorial probablemente sexa un dos máis complicados que escribín dende 
que son presidente do CMD. Vivimos uns tempos excepcionais que nunca 
imaxinamos e que impactaron de forma determinante nas nosas empresas. 

Tivemos que reaccionar rápido ante situacións incertas e, de novo, amosamos estar 
unidos e camiñando todos cara unha mesma dirección. 

A día de hoxe, aínda non sabemos a duración dos efectos que a pandemia oca-
sionou. O noso socio de honor, valedor e analista, Venancio Salcines empregaba a 
metáfora da néboa e o mar. Aínda que a mar sexa boa, ninguén se atreve a navegar. 
Cando se disipen as turbulencias, teremos polo menos un mapa máis preciso para 
tomar as medidas necesarias para capear este temporal que nos tocou enfrontar.

Moitos compañeiros nosos lembraban que a última crise foi máis unha guerra que unha 
crise. Continuamos moitos dos mesmos directivos que tivemos que lidar con aquela, a 
diferenza é que agora se antolla unha loita máis dura porque non temos precedentes nin 
experiencia neste tipo de sucesos. Afastadas quedan xa as incertezas polo Brexit ou a 
guerra comercial de EEUU e China, que hoxe nos parecen pequenas ameazas. 

Sen dúbida, estamos ante un escenario difícil e complicado, pero os empresarios, 
os empresarios do Cluster sempre soubemos buscar a parte positiva do problema. 
É algo innato a nós, levámolo no noso ADN e esta vez non será diferente.

Debemos lembrar, máis que nunca, que as nosas organizacións posúen grandes ca-
pacidades que son apreciadas en todo o mundo. É fundamental manternos fortes e 
conscientes de que os nosos clientes de referencia seguirán contando con nós porque 
nos avala unha traxectoria sólida e responsable. Só temos que loitar de forma denodada 
para manter esas capacidades que nos fixeron únicos e referentes na economía galega.

Incluso nas circunstancias máis duras, podemos buscar inspiración en exemplos 
próximos como Irlanda e Portugal que saíron reforzados dun transo tan duro. Nós, 
non teño ningunha dúbida, tamén o conseguiremos.

Estes días tivemos que vivir tamén con especial dor algún trato inxusto aos empre-
sarios por verse obrigados á toma de decisións difíciles, forzados polas circuns-

tancias especiais que estamos a atravesar. Non é doado... só quen está na loita 
é coñecedor da dor que implican determinadas decisións. Pouca xente sabe que 
un empresario é un creador que vive para a súa obra. Moi poucos comprenden o 
sufrimento que supón ver en perigo a obra da súa vida, a obra onde están postas 
todas as súas ilusións, esforzos, aforros, responsabilidade e soños.

Por iso, desde este espazo, quero que saibades que somos moitos os que os 
admiramos. Somos maioría os que valoramos o voso percorrido, o voso tesón, a 
vosa valentía... Tantas cousas que agora algúns parecen esquecer. Vós, que nunca 
aspirastes a máis recoñecemento que xerar emprego e riqueza para a comunidade.

A todos vós, compañeiros, amigos... diríxome hoxe. Aos que atravesades un mo-
mento delicado e convulso. Estamos con vós. En nome da Xunta Directiva e de toda 
a familia que conforma o CMD, mandámosvos unha forte aperta. A vosa loita, é a 
nosa loita. Estamos xuntos nisto e sairemos desta situación como fixemos sempre... 
máis unidos e reafirmados que nunca.

De momento, coidarvos moito porque chegará o día, o momento, de celebrar o 
final deste duro transo. A título persoal, o mellor dos meus anos de traballo no CMD 
é a amizade sólida e forte cos meus compañeiros, xa amigos, así como co equipo 
que xestiona a nosa asociación. Contan que nas trincheiras é onde se forxan as 
amizades máis duradeiras e sinceras. Ese é o noso gran éxito, o maior tesouro que 
temos e que agora, máis que nunca, debemos coidar.

Virán tempos mellores, volveremos a xuntarnos e celebraremos que o conseguimos. 
Estou convencido. E ese día, xa sen distancia social, darémonos o maior dos abrazos 
conscientes de que só manténdonos unidos fomos capaces de superar os obstáculos. 

Recibide todo o cariño, a forza, a amizade, o alento e a solidariedade dos que for-
mamos parte do Cluster. E lembrade, lembrade nos momentos máis complicados, 
lembrade sempre... as grandes capacidades das empresas galegas, as grandes 
capacidades das empresas do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia.

Vivimos tempos excepcionais que reflicten 
as grandes capacidades das empresas galegas

Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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A pandemia que estamos a atravesar fíxonos expoñernos a novos mode-
los de vida e suscitou un forte debate no sector da Arquitectura. Abor-
damos coa decana do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), 
Elena Ampudia, este novo escenario ao que nos enfrontamos e como a 
arquitectura vai xogar un papel fundamental nos nosos modelos de vida.

A nova situación que estamos a vivir, fíxonos valorar a im-
portancia que teñen os espazos verdes e o contacto coa na-
tureza no noso día a día. Están as nosas cidades adaptadas 
a estas necesidades? E os nosos fogares?

En Galicia, todas as nosas cidades dispoñen de espazos verdes onde 
podemos estar en contacto coa natureza. Ese contacto, prodúcese de 
maneira máis inmediata canto más preto residas da súa localización. 
Explícome. En A Coruña, temos varios parques grandes, Santa Marga-
rita, Eirís, xardíns... pero non todos vivimos próximos a estes parques 
polo que sería necesario contar con zonas en cada barrio onde as 
prazas non foran só un espazo urbanizado, senón unha praza onde 
se permita a convivencia de zona verde con zona de xogos e espazos 
para a conversación e o descanso. 

A decana do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, sinala a impor-
tancia de contar nos barrios con prazas onde se permita a convivencia de zonas verdes 
con zonas de xogos e espazos para a conversación e o descanso

Camiñamos cara espazos flexibles que permitan tanto teletraballar, como realizar as 
tarefas cotiás ou gozar do tempo de lecer na casa, entre outras

No referente ás vivendas, non é tan importante o feito do contacto 
coa natureza como que a vivenda nos permita compaxinar varias ac-
tividades nela. Necesitamos espazos flexibles nos que poidamos tra-
ballar (os que temos o privilexio de poder teletraballar), ademais de 
realizar as tarefas cotiás do fogar como son alimentarnos e o tempo 
de lecer na casa. O confinamento trouxo un pequeno efecto positivo: 
axudou a poñer en valor a calidade das nosas vivendas, dos seus es-
pazos e da contorna construída, en xeral.

“Os materiais naturais, 
como a madeira, e o deseño 
biofílico xeran espazos onde 
se traballa e vive mellor, es-
pazos máis saudables”

“A contribución da arquitectura para 
evitar futuras pandemias é evidente. O 
noso fogar foi o mellor medio para pro-
texernos do contaxio”

6 Entrevista Elena Ampudia, decana do COAG

Revista Albura

ELENA AMPUDIA
Decana do COAG
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As zonas comúns dos edificios foron tamén un tema de de-
bate sobre os seus usos e gozos. Cambiará o Coronavirus a 
forma de relacionarnos cos nosos veciños? Deben adaptar-
se estas zonas a novos usos?

Na maioría dos casos, as zonas comúns limítanse ao portal, escalei-
ras e ascensor, polo que nestes casos non vexo moitas opcións de 
adaptación, máis que facer un uso responsable destes espazos, como 
podería ser o uso preferente do ascensor para as persoas maiores. É 
dicir, limitar o uso deste elemento ao imprescindible, deste xeito, 
poderíanse evitar contaxios. 

En canto a aquelas comunidades que dispoñen de espazos comúns 
como poden ser prazas, zonas verdes e piscinas poderíanse engadir 
hábitos como o uso por franxas horarias, permitir zonas de xogos 
para nenos (na maioría destes espazos hai carteis de prohibido xogar 
ao balón). Creo que en futuras situacións semellantes á vivida, eses 
espazos poderíanse empregar e así evitar estancias tan prolongadas 
sen contacto co exterior.

Como pode a arquitectura moderna mellorar a vida das 
persoas e contribuír a evitar futuras pandemias?

A contribución da arquitectura para evitar futuras pandemias é evi-
dente. O noso fogar foi o mellor medio para protexernos do contaxio. 
Pero podemos mellorar as vivendas existentes en canto ao que co-
mentaba da flexibilidade dos espazos. Temos que adecuar as vivendas 
ás esixencias de confortabilidade actuais (confort térmico, accesibi-
lidade e adecuación a estándares de habilitabilidade).

A arquitectura actual desenvólvese dentro de 3 parámetros funda-
mentais, que son: unha arquitectura centrada no individuo, o res-
pecto polos recursos naturais e a calidade construtiva garantida pola 
normativa. Polo tanto, o resultado son espazos de calidade adapta-
dos ao individuo. Iso, sen dúbida, contribúe en beneficios para todos.

Proxectaranse as casas de forma diferente a partir de agora?

Hai pouco, concluíamos que as vivendas se fan, na súa maioría, se-
gundo as esixencias do usuario final. Polo tanto, cremos que a partir 
deste momento, as necesidades a cubrir serán diferentes polo que  
se proxectarán de forma distinta porque as esixencias de partida do 
cliente serán outras. Esta relación é directa cando falamos de vivenda 
unifamiliar de autopromoción ou reformas en vivenda existente para o 
usuario final. No relativo a promocións nas que non existe un usuario 
final definido, cremos que os promotores van requirir vivendas que 
atraian compradores e se diferencien do que hai no mercado e, para 
que iso se produza, cómpre que esas vivendas respondan a estes novos 
requirimentos que xurdiron a raíz da pandemia. Espazos versátiles, 
ocos que permiten unha relación axeitada co exterior máis alá de cum-
prir os mínimos marcados pola normativa, espazos comúns que permi-
tan relacións entre usuarios, confort térmico sostible, necesidades que 
van máis lonxe que dispoñer dunha terraza por vivenda.

“Debemos centrarnos na rehabilitación 
e renovación urbana polo beneficio 
directo que xera no cidadán e como mo-
tor da reactivación económica do país”

“É posible que tralo COVID proxéctese de 
maneira diferente xa que as esixencias 

cambiaron: búscanse espazos versátiles, 
ocos que permitan unha relación axeitada 

co exterior, espazos comúns que permi-
tan relacións persoais ou confort térmico 

sostible, entre outras”

Realmente, non é que vaiamos a cambiar a forma de proxectar, sim-
plemente é que agora vaise ter más en conta a opinión dos profesio-
nais da arquitectura, opinión que non sempre se tivo en conta xa que 
prevalecían outras necesidades.

Que papel xogan os materiais naturais na procura de casas 
máis saudables? 

Os materiais xogan un papel moi importante en canto á salubridade 
das vivendas. O uso de materiais naturais, como pode ser o caso da 
madeira, revirte directamente na saúde dos moradores. Os materiais 
naturais e o deseño biofílico xeran espazos onde se traballa e vive 
mellor, espazos máis saudables. Nas I Xornadas Internacionais Madei-
ra 2020, organizadas pola Axencia Galega da Industria Forestal en 
colaboración coa Escola de Arquitectura de CESUGA, Fernando Sanz 
presentounos os beneficios da integración de elementos de deseño 
biofílico no ambiente interior.

Desde o COAG, activouse algunha iniciativa encamiñada a repen-
sar os novos espazos? Onde creedes que se debe poñer o foco?

Realizamos dúas iniciativas, de momento. Unha foi a organización 
das xornadas “Cara onde vai o noso Urbanismo”, xunto coa Axen-
cia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU), onde 
abrimos un espazo de debate no que a través da intervención de 
recoñecidos expertos no ámbito urbanístico, convídase á reflexión 
sobre o futuro da planificación urbanística e ao papel das cidades.

A segunda foi a xornada “O papel do arquitectos (arquitectura) na era 
postcovid-19”, na que debatemos, de maneira máis distendida, acer-
ca do presente e futuro da profesión no actual contexto de cambio 
para dar resposta ás potenciais transformacións nos modos de vida e 
novas dinámicas sociais, a evolución cara novas solucións habitacio-
nais, funcionais, de relación co espazo urbano de proximidade.

O foco, no urbanismo, creo que hai que poñelo na relación do peón 
e os vehículos (transporte público e privado en todas as súas catego-
rías). Necesitamos dar resposta a esta situación a través de espazos 
que permitan a convivencia en igualdade de condicións, sen supre-
macía duns fronte a outros.

A recuperación do sector da construción non está suxeita a factores 
externos como poden ser o turismo, a cultura ou o ocio. É directa-
mente activable con políticas públicas de impulso que contemplen 
a aportación de fondos públicos de maneira directa ou en forma de 
beneficios fiscais, incentivos normativos ou aproveitamentos urba-
nísticos. O sector e, especialmente, a rehabilitación e renovación 
urbana, é moi intenso en traballo, polo que a súa reactivación ten 
un efecto positivo na xeración de emprego. Se alcanzásemos o nivel 
de rehabilitación de países como Francia ou Portugal, 3,9% fronte ao 
2,2% de España, poderíanse xerar 400.000 novos empregos, capaces 
de absorber a perda de emprego doutros sectores.

Debemos centrarnos na rehabilitación e renovación urbana polo be-
neficio directo que xera no cidadán e como motor da reactivación 
económica del país. 

77
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia presenta o seu novo Plan 
Estratéxico que marcará as liñas de acción para os próximos catro 
anos. Pecha así o Plan Innotec 2016-2019 que supuxo o punto de 
partida para as empresas no mundo 4.0 e que agora está xa com-
pletamente implementado, tal e como demostra a solicitude, xa 
realizada, no cuarto proxecto agrupado Industria 4.0. O escenario 
económico do que partía este Plan era esperanzador e isto axudou a 
desenvolver con éxito unha serie de accións que levaron a mellorar a 
competitividade das empresas, a apostar pola innovación e a enfron-
tarse a novos retos empresariais.

Na actualidade, atopámonos nunha situación completamente dife-
rente, chea de incertezas pola situación excepcional que nos tocou 
vivir. Por iso, máis que nunca, cómpre un Plan Estratéxico que sirva 
de guía para as empresas e que facilite ao CMD dispoñer dos ele-
mentos necesarios para executar de forma exitosa a súa estratexia e 
obter os mellores resultados.

O CMD presenta o seu novo Plan Estratéxico para os 
próximos catro anos cunha aposta clara e decidida polo 
deseño, a dixitalización das empresas, a internacionaliza-
ción e o traballo agrupado, entre outras accións
Trala excepcional situación que estamos a vivir, a entidade incorporou novas iniciativas 
co gallo de facilitar ás empresas esta volta á nova normalidade

Para a súa elaboración, contouse coa consultora Design Thinking para coñecer, a tra-
vés de diferentes dinámicas de traballo, as inquedanzas das empresas asociadas

O deseño debe ser a etiqueta que dife-
rencie ás empresas do CMD, que permi-
tirá poñer en marcha estratexias empre-
sariais de diferenciación, sustentables no 
tempo e con valor engadido para o con-
sumidor final

8 Novo plan estratéxico CMD
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Metodoloxía Design Thinking 

Para a elaboración do novo Plan Estratéxico empregouse unha meto-
doloxía de investigación cualitativa nunha primeira fase, a través do 
desenvolvemento de focus group. Isto permitiu comprender as necesi-
dades das empresas asociadas. Trala análise desta información, xunto 
coa documentación do contexto e do mercado actual, desenvolveuse 
un taller de Design Thinking coas empresas do CMD, co obxectivo de 
definir as actividades a desenvolver no novo Plan Estratéxico. 

O Design Thinking é unha metodoloxía áxil de innovación centrada nas 
persoas que pode ser aplicada a calquera ámbito. Ten como obxectivo 
deseñar o redeseñar produtos, procesos e servizos de maneira eficien-
te e sempre co usuario como centro. Numerosos estudos demostran a 
súa rendibilidade para afrontar o proceso de innovación.

Trala realización de dous focus group coas empresas asociadas, defi-
níronse unha serie de insights que foron a base da xeración de ideas 
e desenvolvemento das mesmas en prototipos. Para isto, levouse a 
cabo un taller de 8 horas que permitiu definir de maneira detallada as 
accións deste novo Plan Estratéxico.

Obxectivos aliñados coa Axenda para o Impulso da Industria 
Forestal

A carteira de proxectos que contempla o novo Plan está baseada, pri-
meiro, nas necesidades manifestadas polas empresas asociadas e, se-
gundo, nos obxectivos que marca a Axenda para o Impulso da Industria 
Forestal para 2040, que son:

 — O sector forestal debe ser protagonista e facilitador dunha bioe-
conomía circular

 — O sector deberá estar cimentado na cobertura das necesidades dos 
consumidores e o uso intelixente e sostible dos recursos forestais

 — O sector debería estar conformado por actividades empresariais 
que creen emprego e enriquezan as áreas rurais e urbanas 

 — O coñecemento e o investimento que conduzan a un aumento 
sostible na produción de madeira deberán ser a base de toda a 
industria forestal

 — O sector será capaz de satisfacer o desexo das persoas de vivir en 
maior harmonía coa natureza e reducir a súa pegada ambiental

 — Os servizos e produtos intelixentes deseñados para a súa reuti-
lización, reciclaxe e recuperación contribuirán á boa saúde das 
persoas e ao sentimento xeral de benestar 

Áreas de actuación que contempla o novo Plan Estratéxico

O novo Plan Estratéxico contempla unha serie de proxectos e accións 
encamiñados a mellorar a competitividade das empresas asociadas e, 
en xeral, do sector da madeira galego. Para iso, as actuacións a desen-
volver nos próximos catro anos terán o foco posto na relación directa 
cos prescritores, co gallo de poñer en valor a madeira na construción, 
no deseño e conseguir unha visibilidade profesional maior desde mate-
rial; na formación, tanto de directivos como de traballadores das em-
presas, facendo especial fincapé nas novas tecnoloxías e no marketing 
dixital; sensibilización e divulgación dos valores da madeira; especial 
atención á internacionalización e ás relacións con prescritores inter-
nacionais; procura de alianzas estratéxicas, como o novo convenio de 
colaboración que acabamos de firmar co Cluster Saúde de Galicia; ac-
cións colaborativas entre asociados; ou a participación en proxectos 
innovadores internacionais, entre outros.

Un dos grandes retos aos que se enfronta este novo Plan Estratéxico é 
o deseño. Cómpre achegar o mundo do deseño e os seus profesionais 
co tecido empresarial da madeira. O CMD é consciente que o deseño é 
creación, pero tamén é industria. O coñecemento que hai nas fábricas 
e nos talleres das carpinterías debe ser aproveitado. O Cluster leva anos 
traballando na posta en valor do deseño e este Plan debe ser o que 
materialice esta aposta decidida que comezou xa coa incorporación do 
deseño no nome oficial da entidade. Traballarase para que o deseño 
sexa a etiqueta que diferencie o traballo das empresas asociadas.

O CMD está a traballar na posta en marcha do Plan Estraté-
xico para o Sector

O Cluster está coordinando un grupo de traballo, no que participan 
as principais asociacións do Sector, co obxectivo de elaborar un Plan 
Estratéxico conxunto.

Este Plan debe identificar as tendencias da demanda, máis o menos 
desenvolvidas actualmente, e fixar o camiño que debemos percorrer 
desde a situación actual na que nos atopamos, ata a situación óptima 
que desexamos para o Sector nos próximos 20 anos. 

Cómpre saber onde estamos e definir, entre todos os axentes e a Admi-
nistración, a onde queremos chegar, definindo obxectivos cuantifica-
bles a curto, longo e medio prazo. 

A través deste Plan Estratéxico, débense conectar as capacidades do 
recurso forestal e do tecido produtivo e transformador, coas oportuni-
dades do mercado. Ademais, será unha ferramenta de traballo execu-
tiva para levar a cabo as futuras revisións do Plan Forestal.

O CMD está a coordinar a posta en 
marcha dun Plan Estratéxico para todo 

o Sector co gallo de sentar unhas bases 
sólidas e resultar máis competitivos
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“O confinamento sacou a relucir ca-
rencias que tiñamos nos fogares e a 
valorar outros aspectos que pasaban 
desapercibidos no día a día”

“Temos clientes que afirman que a 
incorporación da madeira na reforma 
da súa vivenda, cambioulles a vida”
O deseñador de interiores, Iván Cotado explícanos os cambios aos que 
nos enfrontamos no deseño dos fogares tras vernos encerrados polo 
Coronavirus chegando, incluso, a barallar o cambio de residencia

10 Entrevista a Iván Cotado, Deseño de Interiores
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A situación excepcional provocada polo Coronavirus fixo tomar con-
ciencia dalgunhas carencias nos fogares. Durante preto de 3 me-
ses, as nosas casas foron oficinas, escolas, laboratorios de cociña, 
ximnasio ou lugares de xogos, entre outras moitas cousas. Agora, é o 
momento de reflexionar e valorar que cousas debemos mellorar para 
conseguir vivir en lugares máis habitables e saudables.

Iván Cotado, deseñador de interiores explica a importancia do dese-
ño nos fogares na procura da felicidade no fogar, así como os retos 
aos que nos enfrontamos tras a pandemia que nos tocou vivir.

Como cambiarán os fogares tralo Coronavirus? Onde se 
porá o foco?

Quizais no confort persoal, no goce persoal. Este termo é moi am-
plo e tan variable como os gustos e as necesidades particulares. Xa 
empregamos o fogar para teletraballar, para vivir, primeira ou se-
gunda residencia... O que teño claro é que agora valoraremos máis 
o confort persoal. Algo que, incluso, nos pode levar a cambiar de 
residencia como opción.

Antes desta situación, cre que non se prestou a suficiente 
atención a coidar determinados aspectos das casas?

Seguramente. O día a día é algo que acaba devorando os nosos desexos 
máis persoais e, digamos, egoístas. Ao pasar 3 meses encerrados, es 

Foto Iván Cotado: César Quian. Fotos espazos: Santos Díez
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“O verdadeiro potencial do deseño é 
que non ten normas senón adaptabili-
dade particular”

consciente de cousas que nin intuías. Podes chegar a descubrir, inclu-
so, que vives con verdadeiros descoñecidos. Por exemplo, eu descubrín 
que o mesado sobre o que traballaba, moitas veces 10 horas ao día, 
resulta incómodo. Ou que o recuncho no que me relaxo despois de 
cear, é mellorable. En definitiva, todo é mellorable e, quizais agora, o 
que nos afecta ao goce no fogar adquira maior importancia porque en 
calquera momento teñamos que volver á situación de encerro. 

Como se poden crear vivendas máis agradables, cómodas, 
seguras e saudables?

É moi sinxelo responder a isto e, á vez, é imposible. A resposta clara 
e segura é DESEÑO INTERIOR. O difícil é poñer normas, elaborar un 
decálogo ou establecer unhas directrices porque o verdadeiro poten-
cial do deseño radica na adaptabilidade a todo tipo de situacións e 
necesidades. Non todo o mundo síntese a gusto nun fogar minimalista. 

Do mesmo xeito, hai xente que se angustia coa ornamentación. Non é 
o mesmo deseñar para unha familia de cinco membros que para unha 
parella. Os hábitos das persoas son un mundo e é o deseño ultraperso-
nalizado o que debe dar cabida a todos eles en sintonía cos momentos 
de intimidade e relaxación, ou cos de gozo individuais ou colectivos, 
ou coa funcionalidade máis práctica. O verdadeiro potencial do deseño 
radica en que non hai normas, senón adaptabilidade particular.

Como inflúe a luz e os materiais naturais á hora de estar 
tanto tempo encerrados en casa?

A luz, natural e artificial, é un dos factores que máis influencia ten 
no noso estado de ánimo. É por todos coñecida a súa incidencia no 
cociente de suicidios nos países nórdicos ou a súa importancia nas re-
cuperacións hospitalarias. O mesmo sucede no fogar. O que ocorre é 
que, tal e como comentaba na resposta anterior, non existen normas. 
Simplemente hai que ser consciente de que temos que conducir a luz 
natural e proxectar o mellor acompañamento artificial. 

En canto ás madeiras, está claro que son un material ou, quizais, o 
“material” que máis nos achega á natureza, por tanto, ten moita in-
fluencia no confort. Temos moitos clientes que nos din, despois de re-
formas nas que se introducen acabados en madeira, que lles cambiou 
a vida, que pasan máis tempo en casa e, incluso, que discuten menos.

De que forma podemos paliar, a través do deseño, deter-
minadas carencias dos fogares, como pode ser o tamaño 
reducido dos mesmos?

Non hai normas. Sen embargo, hai cuestións xenéricas como a luz ou 
a cor que, ben empregados (tons claros), magnifican a sensación de 
volume. As superficies reflectantes, a diminución de decoración, as 
liñas rectas... De todos modos, tampouco diría que o tamaño reduci-
do sexa necesariamente un hándicap.

É posible crear novos espazos no mesmo espazo: casas po-
livalentes?

Totalmente. De feito, no estudo somos férreos defensores da poli-
valencia e a flexibilidade dos espazos. Creamos mesetas de cociña 
que se converten en mesas, cociñas que aparecen e desaparecen, 
escritorios ou despachos integrados en armarios, etc. Insisto en que 
o importante é ter claros os obxectivos. A partir de aí, o deseño está 
para resolver necesidades.

O desexo polas terrazas e balcóns para conectar co ex-
terior foi xeneralizado durante o encerro. Como se pode 
potenciar a relación interior-exterior en fogares que non 
contan con estes espazos?

Ten que ver coa procura do confort que comentamos ao principio e, 
non cabe dúbida, que a conexión co espazo máis natural ten incidencia 
nesta cuestión. O que ocorre é que, xeralmente, non podemos actuar 
nos elementos de comunicación visual co exterior, é dicir, ou temos 
balcón ou non o temos. O que está nas nosas mans é conducir e liberar 
esa conexión co exterior eliminando as barreiras, xa sexan visuais ou 
físicas. Outra cuestión é que tradicionalmente empregamos os balcóns 
como despensas e agora vimos que poden ter unha utilidade que nos 
enche máis, máis “disfrutable”. Para iso, temos que adaptar a alma-
cenaxe interior. A orde inflúe na felicidade e, pola contra, a desorde 
altéranos. En definitiva, todo é deseño. É tan ampla a súa incidencia e 
as súas posibilidades que por iso é tan importante no fogar.

A que reto se enfrontan os deseñadores ante a actual si-
tuación

O reto e a aposta deben vir por parte da sociedade e, se me apuras, 
da comunicación sectorial. Cómpre trasladar á sociedade a importan-
cia que ten o deseño nas súas vidas. 

Os nosos retos como profesionais son exactamente os mesmos que 
antes da pandemia, os mesmos que hai 50 anos e, seguro, que serán 
os mesmos dentro doutros 50, porque estamos aquí para resolver 
necesidades. De todos modos, como a forza do deseño é precisamen-
te a adaptabilidade, seguramente estaremos como profesión, dentro 
doutros 50 anos, resolvendo outro tipo de problemas. Polo camiño, 
atoparémonos con xente que ten un fogar co que se sinte feliz e ou-
tra, que simplemente habita unha vivenda fría.
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Ambas entidades com-
parten inquedanzas no 
ámbito do deseño sau-
dable, Life Hábitat ou 
deseño interxeracional, 
entre outras, polo que 
esta colaboración su-
porá grandes beneficios 
para os asociados de 
ambas entidades 

O Cluster da Madeira e o Deseño de Ga-
licia e o Cluster Saúde de Galicia (CSG), 
en pleno confinamento pola pandemia 
do Coronavirus, uníronse, a través dun 
convenio de colaboración, co obxecto 
de atopar a maneira de axudar ás em-
presas de ambas entidades e á socieda-
de, en xeral, ante a nova realidade á que 
nos enfrontamos. Entre os dous clusters existe unha sinerxia clara 
(win-win) que se debe aproveitar.

Entre as accións a realizar conxuntamente, destaca a necesidade de 
solicitar formalmente ao organismo de Saúde Pública competente, 
unha avaliación dos produtos biocidas permitidos polo Ministerio de 
Sanidade para proporcionar información de confianza e rigorosa a toda 
a sociedade para que as empresas poidan realizar os investimentos 
axeitados para desinfectar os seus negocios de forma segura e en con-
dicións de asepsia. O obxecto desta iniciativa é elevar ao Ministerio 
competente a petición de publicar un protocolo claro de desinfección. 
Nesta liña, o CSG dirixirá a consulta concreta á Saúde Pública sobre 
a posibilidade de empregar dispensadores en lugares públicos ao que 
poden acceder menores, co conseguinte risco que conleva para eles.

Por outra banda, con motivo do Xacobeo 21, se está a traballar con 
diferentes entidades como a Asociación de concellos do Camiño 
Inglés e o Cluster Turismo de Galicia para desenvolver unhas guías 
ou protocolos recoñecidas pola Xunta de Galicia e coa posibilida-
de de ser validadas por AENOR ou outro organismo de certificación, 
tal e como están a facer noutros países, como Portugal co sistema 
Clean&Safe. Preténdese, deste modo, conseguir un Camiño Seguro.

Outros proxectos de colaboración

Ademais, os dous clusters perciben grandes oportunidades de cola-
boración conxunta ao poder compartir coñecemento no ámbito do 
deseño saudable, Life Hábitat, deseño interxeracional, etc. As compe-

12 Convenio Cluster Saúde de Galicia
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tencias e capacidades amosadas polas empresas do CMD para fabricar 
elementos de mobiliario que satisfagan as necesidades dos centros de 
saúde ou de maiores é, sen dúbida, unha gran oportunidade.

Entre as accións a curto prazo, destaca a posta en marcha dun ciclo 
de webinars madeira-saúde, onde arquitectos, deseñadores, empre-
sas da madeira e profesionais da saúde debatan acerca dos pasos a 
seguir en canto a mobiliario urbano, vida saudable ou integración a 
través do deseño de elementos de saúde, entre outros.

Finalmente, como mostra deste compromiso, o CMD presentou estas pro-
postas ante a Asemblea que o Cluster Saúde de Galicia celebrou ante os 
seus asociados de maneira telemática, amosando a ilusión e as posibili-
dades que esta colaboración suporá para as empresas de ambos clusters. 

Unha das primeiras accións desta colabo-
ración é a posta en marcha dun ciclo de 

webinars onde destacados profesionais do 
sector da madeira, saúde, arquitectura e 

deseño abordarán a importancia de cons-
truír espazos saudables 

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia e o Cluster Saúde de 
Galicia asinan un convenio de colaboración para innovar e experi-
mentar tecnoloxías en favor da saúde de traballadores e usuarios
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Unha das primeiras accións desta colabo-
ración é a posta en marcha dun ciclo de 

webinars onde destacados profesionais do 
sector da madeira, saúde, arquitectura e 

deseño abordarán a importancia de cons-
truír espazos saudables 

O CMD, en colaboración co Cluster Saúde de 
Galicia, deseñou un prototipo para levar a cabo 
desinfeccións tanto de obxectos como de persoas
En pleno Coronavirus, a entidade presentou esta solución de cara a unha reapertura 
segura da actividade comercial

Garantir a máxima seguridade e protección para as persoas foi a maior preocupación 
dos dous clusters durante a pandemia que vivimos

Cando todo o país atopábase confinado polo estado de alarma, o 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, coa vista posta na vol-
ta á actividade comercial e á normalidade, presentou un  prototipo 
de sistema de desinfección para garantir a seguridade das persoas e 
evitar novos contaxios. Nesta liña traballou o CMD, en colaboración 
co Cluster Saúde de Galicia (CSG), para contribuír a unha reapertura 
segura e confiable de todos os espazos públicos. 

Construíronse prototipos con polietileno e policarbonato sanitarios 
orientados á desinfección de espazos, persoas e obxectos por medios 
da nebulización de alta presión. As máquinas atópanse á espera da súa 
validación por parte das autoridades sanitarias para comezar a integra-
las nos diferentes espazos mediante o deseño que aporten as empresas 
do CMD. Tentar acadar as homologacións para estes sistemas foi un dos 
grandes labores do CMD durante o confinamento, posto que garantir a 
máxima seguridade para as persoas sempre foi a prioridade principal.

A experiencia das empresas do 
CMD en canto a innovación, dese-
ño e tecnoloxía son claves para 
levar a cabo esta iniciativa

O gran valor engadido que ofrece o CMD con este prototipo é o de in-
corporar e integrar os sistemas de desinfección nos locais comerciais. As 
empresas do contract están preparadas para deseñar solucións adapta-
das ás necesidades de cada cliente, solucións ás que poidan optar non só 
as grandes firmas comerciais, senón tamén o pequeno comercio. 

Tanto o CMD como o CSG aspiran a atopar solucións coa máxima fia-
bilidade e seguridade agardando que o próximo ano Xacobeo poida 
converterse no primeiro camiño histórico exclusivo de cultura, expe-
riencia e espiritualidade e libre de virus e posibilidades de contaxio.

13Prototipo de desinfección
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O CMD participa activamente en tres Grupos Operati-
vos da Madeira na procura de solucións innovadoras 
para o sector:  Chainwood, GenMac e Timbertrack
Este modelo de asociacionismo para idear, redactar e executar un proxecto innovador axuda a 
mellorar a competitividade da entidade e visibilizar o seu traballo a nivel internacional  

No marco do proxecto Chainwood 
desenvolvéronse estes días unha serie 

de webinars sobre a importancia da dixi-
talización para o futuro do sector forestal

Os integrantes do proxecto GenMac están 
a preparar as actividades de finalización 
e de divulgación do proxecto, de cara a 

presentar os resultados finais do mesmo

Grupos Operativos da Madeira

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia está a participar en tres 
Grupos Operativos co obxectivo de aportar solucións innovadoras ás 
empresas do sector da madeira: Chainwood, GenMac e Timbertrack.

O proxecto Chainwood, plataforma tecnolóxica que, mediante tecno-
loxía blockchain, pretende mellorar a competitividade, trazabilidade 
e sustentabilidade do sector levou a cabo nestes días unha serie de 
webinars sobre dixitalización, como o novo reto ao que se enfronta 
o sector forestal. O ciclo contou con tres charlas para presentar este 
proxecto a empresas de aproveitamento e loxística, á industria de 
transformación e a propietarios e asociacións forestais. Na actuali-
dade, o sector forestal en España ten a necesidade de avanzar cara 
á modernización se quere facer fronte aos mercados globais. O es-
cenario provocado polo COVID-19 acelerará aínda máis este proceso, 
convertendo nun reto para a industria dar un paso máis cara á dixita-
lización que pode converterse nun aliado clave para axilizar procesos 
e implementar respostas ante un escenario impredicible. 

GenMac, recursos xenéticos para o abastecemento sostible 
de madeira de calidade de coníferas

En canto ao proxecto GenMac, creado para innovar e cooperar na 
transferencia, utilización e demostración dos coñecementos dispo-
ñibles en recursos xenéticos forestais e promover o uso dos mellores 
Materiais Forestais de Reprodución (MFR) impulsouse un informe, 
elaborado pola Universidade de Vigo, orientado a promover a mello-
ra das masas de coníferas. Dito informe fala para os próximos anos 
dun “renacemento da madeira”, froito das novas tecnoloxías e da 
innovación. Neste sentido, a madeira está chamada a ter un gran 
protagonismo na arquitectura e no deseño das próximas décadas.

Ademais, os integrantes deste proxecto mantiveron unha reunión vir-
tual para preparar as actividades de finalización e de divulgación do 
proxecto, de cara a presentar os resultados finais do mesmo.

Timbertrack, sistema innovador de etiquetado da madeira

O último dos grupos operativos nos que está a participar o CMD é o 
proxecto Timbertrack, un innovador sistema de etiquetado para o se-
guimento da madeira que pon en valor o conxunto de datos xerados ao 
longo da cadea. O proxecto pretende deseñar e desenvolver un siste-
ma de etiquetado que identifique univocamente á madeira como ma-
teria prima, permitindo á posta en valor de todo o conxunto de datos 
xerados ao longo da cadea. A redución de custos loxísticos, a mellora 
na clasificación do produto, a obtención de información de alto valor 
mediante minería de datos/big data/machine learning, a axilización 
de procedementos ou a mellora da transparencia no mercado son só 
algúns dos beneficios sobre os que terá repercusión este proxecto.
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Cucuducho, proxecto de obxectos infantís cociñados a partires das 
premisas do deseño escandinavo pero sazonados cun particular ade-
rezo atlántico recibe o premio A´Design Award, polo escritorio “mai-
jom”. A alma deste proxecto é o arousán, Lois Guillán que, xunto 
cun equipo de colaboradores procedentes de diferentes disciplinas 
creativas, propón unha serie de produtos que avogan pola sustenta-
bilidade e o consumo responsable. Idoia Cuesta, Premio Nacional de 
Artesanía 2014 é unha das súas colaboradoras, quen deixa a súa pe-
gada na serie “cuncha”, un asento que convirte un cesto ou un cesto 
que se transforma en asento (segundo se mire). 

O escritorio “maijom” é o galardoado co prestixioso recoñecemento 
A´Design Award. Este obxecto destaca pola súa versatilidade e o seu 
elevado valor estético. Ademais, conta co engadido de que todas as 
madeiras e os seus derivados que se empregan na súa fabricación, 
proveñen de plantacións sostibles e contan coas respectivas certifi-
cacións FSC e PEFC. 

Os A´Design Award fállanse todos os ano en Milán e neles participan 
miles de deseñadores, estudos e marcas de todo o mundo. “Maijom” 
alzouse cun premio de prata e ademais aparecerá no Yearbook of Best 
Designs do 2020, un anuario de creatividade e deseño de referencia 

No marco do proxecto Chainwood 
desenvolvéronse estes días unha serie 

de webinars sobre a importancia da dixi-
talización para o futuro do sector forestal

Consegue este reco-
ñecemento polo escri-
torio dobre, “maijom”, 
que destaca pola súa 
versatilidade e o seu 
elevado valor estético

Todas as madeiras e os 
seus derivados que se 
empregan na fabrica-
ción deste escritorio, 
proveñen de planta-
cións sostibles e con-
tan coas certificacións 
FSC e PEFC

Cucuducho, empresa galega de deseño infan-
til álzase co A´Design Award, un dos galardóns 
más prestixiosos en deseño de produto

que ten difusión mundial. Lois Guillán é o segundo galego en acadar 
este recoñecemento, e o primeiro na categoría de mobiliario infantil.

Cucuducho ou como mirar o mundo desde os ollos dun neno

Cucuducho dedícase á creación e venta de produtos infantís (mobi-
liario e obxectos decorativos), poñendo o foco no deseño e os seus 
materiais e empregando recursos sostibles. A riqueza cultural, mate-
rial e produtiva galega permite a Cucuducho achegarse de un modo 
transversal a disciplinas afíns ao deseño e á cultura (artesanía, ilus-
tración, arquitectura, moda...) aportando un valor engadido aos di-
ferentes obxectos. Ademais, a decidida aposta pola sustentabilidade, 
o consumo responsable e o retorno social do proxecto, redundan na 
sensación de acerto na elección dun produto que posibilita o desen-
volvemento persoal e educativo dos máis pequenos. 

15Premio Internacional de Deseño: Cucuducho
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O CMD xestiona dúas compras agrupadas 
de equipos de protección para empresas 
de diferentes sectores galegos
En total, adquiríronse 110.000 máscaras co obxecto de que 
as empresas puideran desenvolver o seu labor coa máxima 
protección fronte ao Coronavirus

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia liderou a compra agrupada 
de equipos de protección, tanto para os seus asociados como para dife-
rentes asociacións do sector da madeira e o moble, abrindo esta compra 
a todos os clusters galegos que desexaron participar. Así, empresas per-
tencentes aos sectores audiovisual, comunicación, biotecnoloxía, grani-
to, augas termais, alimentación, naval, así como a Cámara de Comercio 
de Pontevedra participaron nesta compra agrupada. 

En total, adquiríronse 110.000 máscaras (FFP2 e cirúrxicas tipo II) por un 
valor de 272.000 euros. Deste modo, o CMD adiantouse a un posible desa-
bastecemento e, así, garantir a volta ao traballo do persoal das empresas 
coa máxima seguridade.

A rápida reacción das diferentes asociacións empresariais galegas permitiu 
realizar esta operación cun resultado exitoso, tendo en conta o escenario 
no que nos moviamos de altísima competencia e, en ocasións, con prácticas 
fraudulentas. O traballo en colaboración e en equipo das diferentes entida-
des foi clave no éxito das operacións.

Compras agrupadas de equipos de protección

Presentación da campaña “Compra do Noso”

O CMD súmase á campaña “Compra do 
Noso” que trata de impulsar o consumo de 
produtos e servizos galegos

O CMD comeza a súa andaina como 
editora de libros

Diferentes asociacións empresariais galegas impulsan esta ini-
ciativa que pretende facer país e reactivar a economía

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia súmase á campaña “Compra 
do Noso” que pretende favorecer o consumo de produtos e servizos ga-
legos. Trátase dunha proposta aberta a toda a sociedade, organizacións 
empresariais e institucións para reactivar a economía galega. A iniciati-
va foi presentada en rolda de prensa online, contando co presidente do 
CMD, José Manuel Iglesias. Ademais, difundiuse un manifesto cos valores 
da campaña ao que xa se sumaron máis de 30 entidades, entre as que 
se atopan confederacións empresariais, cámaras de comercio, clusters 
e outras asociacións de interese.

Baixo o lema “Compra do noso”, búscase comezar un camiño no que a 
sociedade sexa capaz de avanzar xunta cara o obxectivo común de sal-
var o tecido industrial e comercial galego. Apostar polo consumo local 
é o mellor feito de facer país, de reactivar a economía e de potenciar 
o emprego, segundo as entidades impulsoras.

Estaba todo preparado para presentar o libro “Lugares públicos de 
estancia con carácter biofílico”, a primeira publicación que lanzaba 
o CMD como editora e que tivo que ser cancelada por mor do Coro-
navirus. En canto as circunstancias o permitan, retomarase dita pre-
sentación. Trátase dun manual de deseño resultado da colaboración 
técnica entre un grupo de investigadores da Universidade da Coruña, a 
empresa Galopín Playgrounds e a colaboración de XERA.

Esta publicación xurde para cubrir a necesidade de crear un manual 
práctico co que poder establecer un método de deseño biofílico nos 
espazos públicos. A autora é a doutora arquitecta, Inés Pernas Alonso.

Primeira publicación que impulsa o CMD como editora
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O CMD presenta un novo proxecto agrupado Industria 4.0 
para maximizar a competitividade das empresas da cadea 
de valor forestal-madeira
O CMD presenta un novo proxecto agrupado de 
Industria 4.0 que ten por obxectivo maximizar a 
competitividade das empresas da cadea de valor 
forestal-madeira en dúas direccións: a través da 
eficiencia de procesos e mediante o aumento de 
valor engadido na produción. Nesta edición parti-
cipan cinco empresas: Bopapel, Greenalia, Gree-
nalia Biomass Suply, Greenalia Wood Chip e Más 
Cocina Retail Projects.

O volume económico total dos investimentos a 
realizar ascende a 1.266.605 euros e o período 
de execución comprende desde xuño de 2020 a 
outubro de 2021. Os ámbitos tecnolóxicos que 
se acometen no marco deste proxecto son: sen-

Proxectos Agrupados 4.0.

O CMD traballa no lanzamento de novos proxectos no 
ámbito da sensibilización, formación, dixitalización e 
internacionalización

O equipo do CMD está a traballar en novos 
proxectos para o próximo exercicio no que se 
fará un importante esforzo en canto a accións 
destinadas á sensibilización e divulgación dos 
valores da madeira, na formación do persoal 
das empresas así como unha aposta clara e de-
cidida pola internacionalización, entre outros. 

Neste sentido, presentáronse xa diferentes 
proxectos á Axencia Galega da Industria Fores-
tal. Estase a traballar nunha aplicación online 
que recolla, dunha maneira gráfica, o traballo 
que desenvolven todas as empresas asociadas 
ao CMD, para que todos os que se acheguen a 
ela, poidan ter unha visión xeral dos diferentes 
labores que se realizan en todos os eidos da 
cadea. Por outra banda, está a desenvolverse Os novos proxectos difundirán os valores da madeira

A cadea de valor forestal distribúe nas 1.400 escolas e nas 350 bibliotecas públicas de 
Galicia o conto Os Bolechas fan cousas de madeira, para achegar este material aos nenos

A través das súas entrañables personaxes, 
os máis pequenos tomarán conciencia da 
importancia de ter un monte coidado para 
poder desfrutar de todos os produtos de-
rivados del e dos beneficios da madeira, 
así como as diferentes aplicacións que este 
material ten no seu día a día

Antes de que se decretara o Estado de Alarma, a 
cadea de valor forestal achegou nos 1.400 colexios 
públicos de Galicia e nas 350 bibliotecas da comu-
nidade o libro, Os Bolechas fan cousas de madeira, 
publicado pola editorial Bolanda, coa finalidade 
de concienciar aos nenos da importancia que ten 
o coidado da nosa contorna para poder desfrutar 
de todos os produtos derivados do monte, dos 
obxectos que se fan en madeira, así como familia-
rizarlles coas diferentes especies de árbores que 
existen en Galicia. Trátase dunha iniciativa finan-
ciada pola Axencia Galega da Industria Forestal.

Dende a cadea de valor forestal considérase fun-
damental que as novas xeracións comprendan e 

coñezan a realidade do monte galego desde pe-
quenos e se deixe de estigmatizar certos labores 
que desenvolven as empresas que transforman a 
madeira nos obxectos que eles gozan na súa vida 
cotiá. Desde xeito, trátase de que os nenos com-
prendan que a madeira é un material sostible e 
vexan, de forma natural, o proceso de tala de 

sorización e mecatrónica, automatización total, 
intercomunicación máquina-máquina, personali-
zación de produtos, big data, cloud computing e 
ciberseguridade, conectividade total ou estendi-
da e dixitalización.

Os valores do proxecto comprenden desde im-
pulsar un sector identificado como estratéxico na 
RIS3 de Galicia, favorecer a economía circular, o 
uso eficiente dos recursos naturais e unha indus-
tria baseada nos recursos renovables, contribuír 
a crear riqueza no medio rural fixando poboación 
ou xerando emprego nas empresas que implantan 
medidas 4.0, entre outras.

un plan de formación que ten o foco posto na 
dixitalización e no marketing online, co gallo 
de formar e actualizar aos traballadores das 
empresas asociadas nas novas tecnoloxías e 
ampliar, así, a súa visión e alcance comercial.

Finalmente, hai activada unha misión inversa 
de prescritores internacionais co obxectivo 
de que se acheguen ata as empresas galegas 
e poidan coñecer, de primeira man, desde o 
traballo que se desenvolve nas fábricas ata o 
produto final. Estes prescritores está previs-
to que procedan de catro países diferentes e 
poidan estreitar lazos de colaboración e co-
merciais coas empresas asociadas, a través de 
dúas xornadas de traballo conxuntas.

árbores. A través da familia de Os Bolechas po-
derá coñecer todo o proceso transformador da 
madeira, desde o monte ata a mesa ou os xogos 
que empregan cada día. Ademais, transmítense 
todos os valores que aporta o monte en canto 
a espazos de lecer ou ocio, así como todos os 
froitos que podemos atopar nel.

Presentación  do libro dos Bolechas nun centro educativo
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CETIM Centro Tecnolóxico, 
investigación e innovación orientada 

a empresas e institucións

www.cetim.es 
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CETIM é un centro privado de I+D+i, constituído en 2011 e recoñecido como 
Centro Tecnolóxico polo Ministerio de Ciencia e Innovación. Ten como misión 
desenvolver investigación, tecnoloxías e innovación nos diferentes sectores 
e actividades económicas a través das súas tres Áreas de Coñecemento:

 — Materiais Avanzados: materiais lignocelulósicos; polímeros e coa-
tings e materiais de construción sostibles

 — ECO BIO Tecnoloxías: tratamento de augas e aire, economía circu-
lar e biorefinería

 — Industria Dixital: contornas virtuais e sensores fotónicos

Polo tanto, CETIM é un Centro Tecnolóxico Multisectorial, que aporta 
valor a todo tipo de sectores vitais do tecido industrial como o químico, 
papeleiro, forestal, enerxético, alimentario, etc.

CETIM sitúase en Culleredo. Dispón de 7 laboratorios (Industria Dixital, 
Microbioloxía, Construción, Auxiliar, Plantas Piloto e Cámaras Climáti-
cas) desde onde realiza I+D para os seus clientes.

Investigación aplicada en Materiais Lignocelulósicos
A liña de investigación en materiais lignocelulósicos de CETIM está 
centrada na valorización da lignina e da celulosa como materiais eco-
sostibles de alto valor engadido. Froito dos esforzos do Centro e da 
confianza depositada por industrias clientes de toda España, desenvol-
véronse con éxito novas aplicacións para industrias tan diversas como 
automoción, construción, papel ou polímeros.

Celulosa, biomaterial industrial sostible
A celulosa é unha materia prima con aplicacións industriais establecidas 
e un negocio en aumento. CETIM promove a súa implantación noutros 
sectores industriais como material eco-sustentable investigando a ob-
tención e aplicación de micro e nanocelulosa en múltiples sectores. 
Aprovéitanse as súas vantaxes como recurso natural (renovable, biode-
gradable e biocompatible) e as súas propiedades fisicoquímicas (resis-
tencia alta, alta estabilidade térmica, lixeireza, transparencia óptica, 
estabilidade dimensional, gran capacidade de retención de auga, gran 
superficie, etc.). A través de procesos mecánicos, químicos e bioquími-
cos, CETIM obtén, procesa e modifica nanocelulosa en diferentes mor-
foloxías, como nanocristais e nanofibras.

Estas investigacións oriéntanse sempre a aplicacións en mercados de 
interese, como poden ser: a formulación de compostos plásticos de 
propiedades mecánicas e barreiras melloradas para películas alimen-
tarias de nanocelulosa; o desenvolvemento de papeis especiais, hidro-
fóbicos e de pouco gramaxe; revestimentos para téxtiles; espumas de 
poliuretano para maior integridade estrutural e mecánica de asentos 

de automoción; ou novos compostos para tuberías. Así, o coñecemento 
tecnolóxico e multisectorial CETIM permite diversificar o uso da celulo-
sa obtendo nanocelulosa viable en aplicacións con alto valor engadido 
nunha gran variedade de sectores industriais. 

Con estas investigacións, CETIM coloca aos seus clientes nun mercado 
- nanocelulosa - que moverá 530 millóns de dólares en 2021 e ten unha 
taxa de crecemento anual composta do 30%.

Lignina como precursor sostible de materiais avanzados
Tradicionalmente, a lignina considerouse como un material de baixa ca-
lidade e valor engadido debido á súa complexidade polimérica. En 2010 
a industria da pasta e do papel produciu aproximadamente 50 millóns de 
toneladas de lignina, das cales só o 2% foi empregado comercialmente para 
aplicacións de valor engadido. CETIM investiga na súa adaptación química 
para validar as súas bondades como materia prima de fontes secundarias. 
Exemplos destacados son: a modificación química da lignina para obter 
os polioles necesarios para a fabricación de espumas e adhesivos de po-
liuretano; obtención de aditivos plastificantes e superplastificantes para 
o sector da construción ou compostos de matriz de lignina-polímero con 
propiedades mecánicas e térmicas melloradas, entre outros.

Con estas investigacións, CETIM sitúa aos seus clientes nun mercado -produ-
tos químicos biobasados- que alcanzará unha cota de mercado de produción 
do 9% nos próximos anos cun mercado global de 1,7 millóns de tonelada.

Investimento e equipamento
CETIM conta con persoal investigador altamente cualificado e cos últimos 
equipos. Durante os últimos 6 anos, ven realizando unha forte inversión en 
persoal e equipamento específico para a investigación en materiais ligno-
celulósicos. Esta inversión foi realizada con fondos propios e cofinanciada 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a Axencia Galega de 
Innovación (GAIN) e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Indus-
trial (CDTI). Nos seus laboratorios, CETIM conta con homoxeneizadores de 
laboratorio e piloto para a obtención de micro e nanocelulosa e encapsula-
do, liofilizador e spray dryer piloto para a produción de partículas e encap-
sulados, cámara climática para ensaios de envellecemento acelerado, etc.

Colaboración industrial
Esta investigación aplicada é posible grazas á colaboración con empre-
sas tractoras a nivel local, nacional e internacional, de sectores tan he-
teroxéneos como os produtos industrializables enumerados. Empresas 
clientes como ENCE, Grupo COPO, CUPA, Grupo ABN Pipe, Extraco, UBE, 
Grupo ADI, Miquel y Costas, Arteixo Química, Canarga, FINSA, Técnicas 
Reunidas, BASF, Cromogenia e un largo etcétera de compañías fan posi-
ble as investigacións do Centro e a súa aplicación en industria.

O recuncho do asociado: CETIM18
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Por que o mundo vai facerse máis pequeno?

Director Xeral de Mobalco

Fran Dávila

Revista Albura

Probablemente, a globalización non comezou cos acordos de Bretton 
Woods senón cando Malcom McLean inventou o contedor. Dende entón, 
grandes plataformas sucan os océanos cun volume tan enorme que nos 
custa imaxinar. Segundo un estudo británico, as 16 máis grandes conta-
minan tanto como todo o tráfico mundial xunto. A globalización trouxo 
prezos baixos e baixa inflación, pero fixemos trampa, no escandallo 
non contemplamos os custos medioambientais e sanitarios de todas as 
enfermidades relacionadas co envelenamento do noso medio.

Desde que EEUU abandonou o patrón ouro, a súa moeda susténtase 
exclusivamente nos petrodólares, iso permitiulle imprimir billetes sen 
límite, pero co petróleo en retirada quedarase sen soporte. É difícil 
imaxinar que o país suspenda pagos e se descartamos o conflito armado 
por moi perigoso, a opción dous é o restablezo total da débeda e o 
paso a unha nova moeda, pode que iso explique por que Rusia e China 
non deixan de acaparar ouro. O seguinte, será eliminar o diñeiro físico 
e acabarase o noso anonimato sobre que ou onde mercamos, os nenos 
terán un chip desde que nacen, polo seu ben, por suposto, aprenderán 
desde casa coa tablet e Google saberá toda a súa vida desde pequenos. 
A GAFA e os gobernos saberán todo sobre nós. O que non comprendo 
é por que eles mandan aos seus fillos a escolas Waldorf ou Montessori 
e teñen prohibido o uso de móbiles e a conexión a Internet. En China, 
por exemplo, o Goberno outorga unha puntuación a cada cidadán e se 
non se comporta como marca o sistema, non pode viaxar nin ter acceso 
a becas para os seus fillos.

Din os expertos que o Coronavirus saíu do pangolín pero EEUU, China 
ou, incluso, Francia teñen varias patentes sobre eles, algunhas desde 
hai 20 anos e un elemento da natureza non se pode patentar, estaría 
ben que os expertos explicaran tamén iso.

O confinamento xa demostrou o fácil que é o control da poboación 
(encerrala), illala (non tocarse nin abrazarse) e calala (máscara). Che-
gados a este punto, a sociedade partirase en dous: os que acepten 
o sistema e os que valoren a súa liberdade. A localización ten aquí 
unha oportunidade única. No universo todo é cíclico... estamos ante 
un cambio de paradigma, o mundo que virá será local, “glocal”, se-
gundo Jeremy Rifkin. As cidades en transición como Bristol poden ser 
un bo espello onde mirarnos. As moedas locais darannos independencia 
e dedicaremos máis tempo ao desenvolvemento persoal e espiritual e 
menos tempo ao consumo e á destrución do planeta.

Para os próximos confinamentos será bo botar unha ollada a algunhas 
películas como Gatacca e acceder a bos libros, reler aos clásicos como 
Psicoloxía de masas do fascismo, de Reich, Un mundo feliz, de Huxley, 
ou 1984, de Orwell.

Winston Smith traballaba no Ministerio da Verdade. O seu traballo era 
retirar palabras do dicionario ou corrixir o seu significado. Se pedimos 
pan, dannos un engrudo de fariña refinada a partires de trigo transxé-
nico desenvolvido nos 70 por Norman Borlaug, culpable de todas as in-
tolerancias e celiaquías da actualidade, con conservantes e fermentado 
con fermento químico. Así que, se queremos pan de verdade, temos 
que engadir unha larga ladaíña “pan integral da fariña ecolóxica, feito 
con fermento nai e fermentación natural, ao menos 18 horas”... Rou-
báronnos ata a linguaxe.

Salvemos a Winston Smith antes de que sexa demasiado tarde.
www.mobalco.com
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ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG208 – ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR CONXUNTA
FINALIDADE: incentivar a posta en marcha de plans de internacionalización mediante 
a realización de accións de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo 
a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas.

BENEFICIARIOS: os organismos intermedios empresariais de Galicia

CONTÍA DAS AXUDAS: a intensidade da axuda será do 80% da subvención sobre os 
gastos subvencionables co límite máximo de subvención de 176.000 euros por bene-
ficiario e convocatoria.

PRAZO LÍMITE: Ata o 17/07/2020

ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG230 –GALICIA EXPORTA EMPRESAS

FINALIDADE: incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de 
vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas ga-
legas nos mercados internacionais, o Igape, poderá conceder subvencións a fondo 
perdido aos seguintes tipos de accións:

a. Accións de difusión

b. Accións de promoción

c. Accións de prospección en mercados internacionais.

BENEFICIARIOS: As pemes que teñan algún centro de traballo en Galicia e que estean 
dadas de alta en programas avanzados de Igape de apoio á internacionalización con 
informe positivo emitido a  partir de 1 de xaneiro de 2013.

CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención será do 70% dos gastos subvencionable, subvención 
máxima 91.000€ por solicitude e beneficiario.

Subvención a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva. Estas axudas 
incardínanse no réxime de axudas de minimis.

PRAZO LÍMITE: Ata o 17/07/2020

MÁIS INFORMACIÓN: Resolución do 9 de xaneiro de 2020 (DOG Nº 19 do 29/01/2020) - 
Bases reguladoras e convocatoria 2020

ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG272 – GALICIA EXPORTA DIXITAL 

FINALIDADE: Apoiar as empresas galegas no desenvolvemento e a implementación 
dun plan de Internacionalización dixital de empresa, co obxectivo de facilitar a súa 
presenza en mercados, o aceso a clientes, a redución dos custos de transacción e pu-
blicidade e permita abrir canles comerciais novos, para a potenciación de actividades 
económicas internacionais e o incremento das exportacións.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
A. Consultaría necesaria para a elaboración de:

a. Diagnóstico de potencial exportador dixital.

b. Plans de internacionalización dixital multicanle.

c. Plans de mercados electrónicos concretos.

d. Gastos de asesoría xurídica e legal para a internacionalización dixital.

B. Software de:

a. Soluciones tecnolóxicas P.I.M. (Product Information Management)

b. Adquisición, programación a medida e integración de conectores entre plata-
formas e con sistemas de información (ERPs).

c. Solucións de analítica e visualización de datos para elaborar cadros de mando 
con indicadores (KPI´s).

d. Solucións de intelixencia automatizada para a optimización da supply chain e 
do fullfillment.

e. Solucións de inbound márketing internacional

Estes activos intanxibles serán acreditables segundo se indica no artigo 15.5.g), que 
cumpran as condicións do artigo 14.8 do Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, 
do 26 de xuño).

C. Outros gastos de:

a. Creación e adaptación de tendas online e catálogos online.

b. Campañas de posicionamento SEM

BENEFICIARIOS: as empresas que cumpran a definición de peme, que teñan algún 
centro de traballo radicado en Galicia e que estean dadas de alta en programas avan-
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zados de Igape de apoio á internacionalización con informe positivo emitido a partir 
do 1 de xaneiro de 2013.

CONTÍA DAS AXUDAS: só se poderá presentar e aprobar unha solicitude por empresa, 
cun gasto subvencionable mínimo igual ou superior a 25.000 e máximo de 125.000 
euros por empresa.

A subvención será do 80% dos gastos.

PRAZO LÍMITE: Ata o 30/11/2020.

MÁIS INFORMACIÓN:Resolución do 12 de xuño de 2020 (DOG Nº 119 do 18/06/2020)- 
Bases reguladoras e convocatoria.

ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG190 – PROGRAMA REACCIONA

FINALIDADE: O programa queda configurado deste xeito como un programa de servizos 
a pemes que, a través das empresas prestadoras de servizos -seleccionadas mediante 
procedemento aberto de acordo coa Lei de contratos do sector público-, permítelle 
ás pemes executar proxectos de mellora en distintos ámbitos: desenvolvemento es-
tratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización.

BENEFICIARIOS: As pemes, incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, 
fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, 
aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En 
calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia, e cumprir a 
definición de peme.

Para solicitar as axudas para a prestación dos seguintes servizos, tendo en conta as 
súas características, as pemes deben cumprir as seguintes condicións:         

a. Para todos os servizos definidos no artigo 1, as solicitantes deberán contar cun 
número total de empregados ou socios traballadores non inferior a 3.

b. Para o �Servizo de construción dun proxecto de futuro e plan de mellora 
empresarial�, as pemes deben ter realizado previamente unha análise da em-
presa que achegue a información necesaria para o arranque do servizo, ou 
comprometerse a realizalo durante a primeira fase do mesmo. Así mesmo, de-
ben contar cun equipo mínimo de 4 persoas no desenvolvemento da estratexia 
(que poderán ser empregados, socios ou outros colaboradores).

c. Para o �Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal�, as pemes 
deben ter desenvolvido previamente un plan estratéxico que dese orixe aos 
plans de acción que se van desenvolver. Así mesmo, deben contar cun equipo 
mínimo de 4 persoas na execución de plans (que poderán ser empregados, 
socios ou outros colaboradores).

CONTÍA DAS AXUDAS: As axudas previstas nestas bases reguladoras configúranse como 
axudas en especie, da disposición adicional terceira da Lei 9/2007. A dita axuda con-
fórmase como a diferenza entre o custo aboado polo Igape pola prestación do servizo 
e o importe esixido ás beneficiarias en concepto de cofinanciamento.

O importe do cofinanciamento privado pode consultarse no artigo 3 das bases regu-
ladoras.

Ás empresas que tiveran finalizado un ou varios servizos do mesmo tipo nos dous anos 
anteriores á solicitude aplicaráselles un incremento no seu cofinanciamento crecente 
dun 20% por cada un dos servizos do mesmo tipo reiterados nese período.

A diferenza entre o custo do servizo e o cofinanciamento privado terá a consideración 
de axuda en especie, en réxime de minimis, e a súa contía indicarase na resolución 
de concesión.

PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Os prazos para a presentación de solicitudes 
serán os seguintes:
Convocatoria // Inicio do prazo - Fin do prazo
2020.1 // 03/06/2020 - 02/07/2020
2020.2 // 06/07/2020 - 17/09/2020
2020.3 // 21/09/2020 - 05/11/2020
2020.4 // 09/11/2020 - 28/12/2020

MÁIS INFORMACIÓN:
Resolución do 18 de maio de 2020 (DOG Nº106 do 02/06/2020) - Bases reguladoras e 
convocatoria
Resolución do 18 de maio de 2020 (DOG Nº114 do 12/06/2020) - Corrección de erros

ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG253 – AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO 
EMPRESARIAL

PROXECTOS OBXETO DE APOIO: Serán subvencionables os proxectos de investimentos 
en activos fixos que responda a algunha das seguintes tipoloxías: 
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1.1 Creación dun novo establecemento 
1.2 Ampliación de capacidade dun establecemento existente 
1.3Diversificación da produción dun establecemento existente en produtos que ante-
riormente non se producían nel
1.4Transformación 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 indi-
que a resolución de concesión que nunca poderá exceder do 30/09/2022.

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 acti-
vos 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 propie-

dade. Os bens obxecto deberán ser adquiridos a terceiros e os provedores non 
poderán estar vinculados coa entidade

PRAZO LÍMITE: Ata o 30/12/2020 ou cando se esgote o crédito orzamentario se ocorre 
primeiro.

MÁIS INFORMACIÓN: Resolución do 13 de xaneiro de 2020 (DOG Nº22 do 03/02/2020) - 
Bases reguladoras e convocatoria 2020. 

Orde 6 de maio de 2020 (DOG Nº90 do 11/05/2020) - Continuación de determinados 
procedementos durante a vixencia do estado de alarma.

ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG257 – PRÉSTAMOS AVALADOS PARA APOIAR ÁS PEMES 
E AUTÓNOMOS NO CONTEXTO DO ACTUAL BROTE DE COVID-19

FINALIDADE: Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez 
para as pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote 
de COVID-19.

TIPO DE APOIO: O Igape reavalará ata un máximo do 25% do risco asumido polas SGR 
como primeiras avalistas.

O Igape subvencionará a fondo perdido un importe equivalente á suma dos xuros dos 
préstamos concedidos ao abeiro desta liña de financiamento

BENEFICIARIOS: As pemes que teñan o seu domicilio fiscal e desenvolvan a súa activi-
dade económica en Galicia.

Ademais para ser beneficiaria desta liña de financiamento, a titular deberá formali-
zar un préstamo a un prazo de 4 anos, que será aplicado do seguinte xeito:

1. Un mínimo do 35% do seu principal será aplicado ao pago dos seguintes con-
ceptos de gasto: Pagamentos a provedores de mercadorías, materias primas 
e aprovisionamentos; Pagamentos a acredores por prestación de servizos, 
arrendamentos e/ou subministracións; Pagamento de nóminas e seguros so-
ciais; Gastos financeiros operativos; Pago de impostos e Primas de seguros en 
cobertura de riscos asociados á actividade empresarial.

2. Un máximo do 65% poderá ser aplicado á cancelación de débedas bancarias 
e outros conceptos, sempre e cando correspondan a algunha das seguintes 
modalidades:

 — Pago de cuotas de préstamos, leasing e/ou renting vencidas ou que venzan 
durante os tres meses seguintes á data de formalización.

 — Pago de saldos dispostos de pólizas de crédito, sempre que estas incrementen 
o seu dispoñible na contía da aplicación do préstamo a esta finalidade, e se 
manteñan abertas ata o seu vencemento.

 — Débedas bancarias vencidas, cuxo vencemento se producise con posterioridade 
ao 1 de marzo de 2020.

 — A comisión do aval así como as achegas ao capital das Sociedades de Garantía 
Recíproca.

PRAZO LÍMITE: Ata o 30/09/2020

MÁIS INFORMACIÓN: Resolución do 7 de febreiro de 2020 (DOG Nº28 do 11/02/2020) - 
Bases reguladoras da liña de financiamento lgape-pemes.
Resolución do 31 de marzo de 2020 (DOG Nº64 do 01/04/2020) - Modificación das 
bases reguladoras

Axudas e subvencións



22 Feiras

Lugar: Expo Guadalajara, México

Datas: 19 ao 22 de agosto 2020

Máis información: www.tecnomueble.com.mx

Exposición de maquinaria, materia prima e accesorios para a industria do mo-
ble e a madeira

Lugar: Exhibition Center Siberia, Krasnojarsk, Siberia Russia

Datas: 1 ao 4 de setembro 2020

Máis información: www.krasfair.ru

Punto de encontró internacional para a industria de transformación da madeira

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

Datas: 8 ao 12 de setembro 2020

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

Exposición internacional do moble de China

Lugar: Londres, Reino Unido

Datas: 12 ao 20 de setembro 2020

Máis información: www.londondesignfestival.com 

Evento que da a  coñecer as novas tendencias no ámbito do deseño

Lugar: Poznan Internationa Fair, Poznan, Polonia

Datas: 15 ao 18 de setembro 2020

Máis información: www.drema.pl/en

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

Lugar: Minsk

Datas: 15 ao 18 de setembro 2020

Máis información: www.minskexpo.com

Exposición internacional de carpintería e produción de mobles

TECNOMUEBLE 

EXPODREV RUSSIA

Maiso & Objet PARÍS

LONDON DESIGN FESTIVAL

DREMA FURNICAN POZNAN 2020

WOODWORKING 2020

Lugar: Romexco Exhibition Center. Bucarest, Rumania

Datas: 17 ao 20 setembro 2020

Máis información: www.bife-sim.ro

Exposición internacional de mobles, produtos de madeira, madeira e interio-
rismo

Máis información: www.abimad.com.br

Lugar: Messezentrum Bad Salzuflen, Bad Salzuflen, Alemaña

Datas: 20 ao 24 de setembro 2020

Máis información: www.mow.de 

Feira do moble máis importante de Europa

Lugar: Melbourne Exhibition Centre. Melbourne, Autralia

Datas: 28/09/2020 ao 02/10/2020

Máis información: www.aiff.net.au

Feira de moble e decoración

Lugar: National Exhibition Center Birmingham, Reino Unido

Datas: 6 ao 8 de outubro de 2020

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

Feira da madeira

Lugar: Feira Internacional de Lisboa, Lisboa, Portugal

Datas: 7 ao 11 de outubro 2020

Máis información: www.intercasa.fil.pt

Feira de decoración e deseño de interiores

Lugar: Tüyap Fair Convention et Congress Center. Estambul

Datas: 10 ao 14 de outubro 2020

Máis información: www.intermobistanbul.com 

Feira Internacional de produción de moble e de transformación de madeira

BIFE – SIM

MOW 2020

AUSTRALIAN INTERNACIONAL 
FUNITURE FAIRMaiso & Objet PARÍSFURNITURE CHINA 2020

TIMBER EXPO

Revista Albura

INTERCASA 2020

INTERMOB



Lugar: High Point, North Carlifornia, Estados Unidos

Datas: 13 ao 21 de outubro 2020

Máis información: www.highpointmarket.org

Feira máis grande da industria do moble

Lugar: Brno Exhibition Centre, República Checa

Datas: 21 ao 23 de outubro 2020

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

Feira internacional da industria da madeira e o moble

Lugar: Brussels Expo – Bruselas, Bélxica

Datas: 8 ao 11 de novembro 2020

Máis información: www.furniturefairbrussels.be

Feira de mobiliario e deseño de interiores

HIGH PIONT MARKET

WOOD TEC

BRUSSELS FURNITURE FAIR

Feiras
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