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Editorial

É un veterano moi apreciado do sector, con moita experiencia e simpatía. Falaba-
mos da anterior crise, a financeira. Un día, sentenciou: “aquelo non foi unha crise... 
foi unha guerra”. Os sobreviventes pensamos que non teríamos que enfrontarnos 
nunca máis a algo parecido e, de súpeto, aparece o COVID para poñernos, de novo, 
ao límite... para rirse dos nosos plans.

Os primeiros días de confinamento foron de auténtico pánico. Algúns, criamos que 
nos suxerían que a forma de salvar as nosas empresas era facendo respiradores 
de madeira. Tanto a Administración, como as empresas, estabamos noqueados 
ante unha situación insólita e incerta. Nunca víramos nada igual e non podiamos 
sospeitar o que, a medio prazo, nos agardaba.

Neses tempos puiden visitar a varios amigos empresarios. Todos estaban moi 
preocupados. A crise provocada pola pandemia parecía un tsunami que acabaría 
arrasando con todo. Resultaba moi complicado transmitir serenidade en medio da 
tempestade. Aínda así, puiden comprobar como eses empresarios demostraron a 
súa temperanza e liderado, sostendo con man firme o temón en medio da galerna, 
como fixeron outras veces antes.

Sorprendentemente, o sector hábitat disparouse. A xente non podía viaxar, consumir 
en restaurantes ou en tendas de moda, polo que xurdiu unha nova necesidade 
a través da mellora dos fogares; eses fogares que foron testemuñas de tantas 
historias, temores e superacións. Todos fomos caseiros á forza e o consumo de 
todo o relacionado co fogar, disparouse. Outros, buscaban desesperadamente algún 
pedido de onde fora, porque todo se parou, se conxelou. 

As contratacións do naval rescindíronse, os pedidos, anuláronse. Algúns, cobraron 
os pedidos en curso grazas á solvencia e honorabilidade dos seus clientes, pero 
era unha auténtica mágoa ver as naves cheas de produto que, moi probablemente, 
nunca máis se acabaría. 

Din que pasou o peor. Os restaurantes intentan recuperar o dinamismo e a vida pa-
sada. O turismo intenta activarse e, parece, que comezan a aparecer as tentadoras 
ofertas habituais en tendas e destinos vacacionais.

A pesar deste cambio que se albisca, a maioría dos amigos cos que falo están 
expectantes. Aínda falta moito para volver á normalidade. Preocúpanos a inflación? 
Será conxuntural mentres non se axustan as cadeas loxísticas ou se debe á expan-
sión monetaria?

Prométennos o maná dos fondos europeos, pero sabemos que o Estado aínda ten 
pendentes moitos deberes. A UE deu un aprobado á primeira fase, pero queda o 
máis difícil para o segundo exame. Á espera de saber como se concilian as esi-
xencias de Europa coas propostas do Goberno, tampouco sabemos como chegará 
auga baixo ese chorro de diñeiro ou se a seca, sendo tan grande, só aplaque a 
sede dos máis grandes; que das arterias, o sangue non chegue aos capilares, ás 
pequenas empresas, verdadeiro pulmón do emprego do noso país. 

O déficit das contas públicas está a provocar un incremento moi importante da 
presión impositiva e, todo isto, redundará nunha diminución do consumo. Espero 
que, polo menos, teñamos folgos para resolver os problemas máis perentorios dos 
desfavorecidos.

Os empresarios temos que adaptarnos ao ecosistema no que nos situamos. Non 
fai falta que nos falen de resiliencia porque nós, traémola de serie, ven marcada no 
noso ADN. Moitos empresarios aínda non se recuperaron da outra crise, pero saben 
o que supón aguantar e, estou convencido, que o farán de novo, coas mesmas 
ilusións e a mesma forza que demostraron sempre.

Quixen ser asertivo porque creo que a xente, nos tempos que corren, agradece 
saber a verdade. Do mesmo xeito, a ninguén se lle escapa o preocupante da situa-
ción e non quero, tampouco, perder a perspectiva. Non debemos perdela ningún. 

Meu pai ensinoume a apreciar un traballo ben feito. Inculcoume o valor da palabra 
no mundo dos negocios. Este valor é o que  vexo nas empresas que compoñen o 
Cluster. Persoas loitadoras, os primeiros no seu oficio, cumpridores como ninguén e 
comprometidos co seu traballo, coa súa empresa, co seu sector. 

Vinos caerse e levantarse; saír un domingo pola tarde voando aos confines do mun-
do para buscar traballo. Auténticos heroes só comprendidos polos seus íntimos que 
coñecen o seu esforzo e compromiso. Porque á súa coraxe, suman a súa discreción 
e, por iso, pouco se coñece deles, aínda que todos y cada un atesora méritos sufi-
cientes para protagonizar un libro de grandes xestas empresariais.

Diríxome a todos vós, compañeiros, cómplices, amigos, e mándovos un abrazo moi 
forte que, de seguro, poderemos darnos moi pronto en persoa. O maior tesouro que 
atopei no Cluster, foi e será, sen ningunha dúbida, a vosa amizade.  

Moitos saben a quen me refiro
José Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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DATAlife, Hub de Innovación Dixital, nace para converter Galicia en 
bio-rexión de referencia en Europa a través da conexión, coordinación 
e creación de sinerxias entre os axentes do ecosistema de innovación 
e os sectores produtivos. Proponse facilitar a incorporación da inteli-
xencia artificial e a analítica de datos nas pemes galegas dos sectores 
ligados á bioeconomía e á saúde. 

Na última Asemblea Xeral, DATAlife incorporou ao Cluster da Madeira e 
o Deseño de Galicia como socio que captará as necesidades das pemes 
do sector forestal-madeira e difundirá as solucións de dixitalización 
aportadas desde o Hub.

Falamos co presidente de DATAlife, Pablo Álvarez, para coñecer os 
obxectivos do Hub así como os retos aos que se enfronta a curto prazo.

Como xurde a creación de DATAlife e a que aspira o Hub?

O DATAlife xurde coa visión de ser unha rede conectada, aberta e 
inclusiva que posicione a Galicia como unha bio-rexión de referencia 
en Europa en termos de innovación, calidade e sustentabilidade. 

Un sitio onde se promovan conexións entre os distintos actores do 
ecosistema para a promoción da transformación dixital. Sobre todo, 
a nosa máxima aspiración é afrontar con garantías que esa dixitaliza-
ción chegue á cotidianidade das PEMEs galegas xa que, dende o noso 
punto de vista, aumentarán a súa competitividade. 

Pablo Álvarez, presidente de DATAlife, sinala que o principal obxectivo do Hub é afrontar con 
garantías que a dixitalización chegue a cotidianidade das PEMEs galegas co gallo de aumen-
tar a súa competitividade

“Para DATAlife contar co CMD é fundamental porque repre-
senta un sector diferenciador para Galicia, indispensable 
para a economía circular e sostible que queremos construír”

“O Hub pretende aportar ás pemes do 
sector forestal unha mellora da súa 
competitivdade e competencias; no-
vos modelos de explotación sostibles 
ou dar a coñecer, por exemplo, a can-
tidade e calide do produto que temos”
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Que cadeas de valor recolle DATAlife e como serán benefi-
ciadas as pemes destes sectores de formar parte do Hub?

As cadeas de valor que abranguemos no DATAlife son Agro-Mar Alimenta-
ción, Biotecnoloxía, Forestal-Madeira e Saúde-Coidados. Xa comezamos 
a dar os nosos primeiros servizos a PEMEs sectoriais, con asesoramento 
en transformación dixital e opcións de financiación, así como conectan-
do a PEMEs co coñecemento en tecnoloxías disruptivas da universidade 
e centros tecnolóxicos. 

As empresas víronse obrigadas a dixitalizarse dunha ma-
neira forzosa polo Coronavirus. Este feito beneficiou a ser 
conscientes da importancia da posta en marcha do Hub? 
Estaban preparadas as empresas para facer fronte á dixi-
talización?

Por suposto, durante a pandemia foi máis que evidente a necesidade 
da dixitalización e que é o camiño a seguir nos vindeiros anos. Non só 
porque permite construír unha cultura áxil e flexible senón porque é 
unha ferramenta para que as PEMES e a sociedade en xeral, se adap-
ten facilmente aos cambios e novas realidades

Ademais, en parte pola crise do Coronoavirus, Europa vai adicar unha 
gran cantidade de financiación para a dixitalización e, polo tanto, o 
papel que os hubs deben ter ten medrado tras a crise. 

Na Asemblea Xeral de DATAlife anunciouse a incorporación 
do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia como socio. 
Por qué é importante a incorporación da entidade ao Hub? 
En que aspectos deben poñer o foco as empresas do sector 
forestal-madeira?

A incorporación do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia fai oficial 
o rol que tivo o Cluster dende a creación de DATAlife. É moi importan-
te para nós contar co CMD porque representa un sector diferenciador 
para Galicia, indispensable para a economía circular e sostible que 
queremos construír. A vosa experiencia nas necesidades das PEMEs é 
imprescincible para perfeccionar as solucións de dixitalización dese-
ñadas dende o Hub, que se centrarán na mellora de procesos, rende-
mentos e calidade dos produtos.  

Que suporá DATAlife para as pemes do sector forestal?

Mellora da súa competitividade e competencias. Novos modelos de 
explotación sostibles ou dar a coñecer, por exemplo, a cantidade e 
calidade de produto que temos, para poñer en valor os produtos de-
rivados do sector, para dar o paso cara o dixital de forma coherente 
e útil.

“O reto principal de DATAlife céntrase 
na transformación dixital das pemes 

ao longo da cadea de valor”

“Durante a pandemia foi máis que 
evidente a necesidade da dixitalización 

das pemes”

77

De que forma interactuarán as empresas das diferentes ca-
deas de valor que forman parte do Hub?

Entre as diferentes cadeas de valor existen necesidades de dixitalización 
comúns - todas as PEMEs teñen que facer facturas, asinar documentos 
ou levar conta dos seus clientes– e outras máis especializadas, como 
implementar IA para detectar automaticamente fallos nos tablóns. Ago-
ra existe pouco transvasamento de solucións tecnolóxicas dun sector 
a outro, pero DATAlife crea foros de discusión onde se comparten ex-
periencias entre empresas dos diferentes sectores, o que facilita esta 
transferencia. Tamén axudamos a empresas que teñen produtos e servi-
zos tecnolóxicos para un determinado sector, a deseñar unha nova liña 
de negocio nalgún dos nosos sectores. 
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Entrevista ao presidente de DATAlife

Cales son os retos de DATAlife a curto prazo e a onde aspira 
a chegar?

O noso reto principal céntrase na transformación dixital das pemes ao 
longo da cadea de valor, valorando os datos xerados, facilitando o acce-
so á información, mellorando o proceso de toma de decisións baseado 
en datos e aumentando novos modelos de negocio baseados en datos 
(Economía do coñecemento). 

Que accións están previstas, no marco do Hub, nos próxi-
mos meses?

Mentres agardamos polos fondos europeos, en 2021 temos varias convo-
catorias en Galicia que poden ser de interese para financiar proxectos 
de dixitalización, como a ConectaCovid (GAIN), Axudas á dixitalización 
(IGAPE) ou os Bonos Tecnolóxicos (GAIN) que financiarán os servizos do 
Hub para PEMEs. Como xa fixemos na ConectaHubs (GAIN) ou na In-
novaPEME (IGAPE), falaremos con todas as PEMEs que o desexen para 
mellorar o nivel tecnolóxico dos seus proxectos, engadindo tecnoloxías 
disruptivas se é posible, procurarlle socios para crear consorcios e, para 
aqueles proxectos de interese pero que non teñan éxito, procuraremos 
atopar fontes alternativas de financiación. 
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O CMD celebrou a décima edición de Meeting Point Lignum, Encon-
tros Online de Innovación en Madeira, en colaboración coa Axencia 
Galega da Industria Forestal, XERA, e o Igape. A través de charlas 
expositivas, diferentes profesionais amosaron as súas experiencias 
en construción sostible e uso da madeira, ademais de amosar novido-
sos produtos realizados con este material. Este ano púxose especial 
interese na conciencia real dos beneficios da madeira no entorno no 
que se habita. O punto de encontro foi a través de www.meeting-
pointlignum.com.

Esta décima edición pechouse con máis de 2.000 seguidores entre a 
plataforma e o canal de Youtube do CMD. O total das visitas nestes 
dez anos sitúase preto das 30.000 e máis de 30 charlas de recoñe-
cidos profesionais no emprego da madeira están arquivadas nestes 
perfís. Deste xeito, Meeting Point Lignum consolídase co paso dos 
anos nunha cita ineludible para arquitectos, deseñadores e empresas 
do sector da madeira interesados en coñecer novos usos e exemplos 
de éxito en construción, rehabilitación e deseño con este material.

Profesionais aliñados cos beneficios que reporta a madeira

A primeira das intervencións foi de Murado&Elvira Arquitectos quen 
explicaron como converteron o antigo hospital Santo Espírito de Baio-
na, na Biblioteca Municipal. Nela crearon unha “burbulla de pel de 
madeira que envolve toda a parte interior” do edificio, creando un 
espazo acolledor que parece que te abraza. Na súa exposición desta-
caron o papel do carpinteiro quen realizou, segundo as súas palabras, 
un traballo impecable. 

Pola súa banda, Amaya Salinas expuxo a súa experiencia co emprego 
da madeira, protagonista en todas as súas obras. A arquitecta, es-
pecializada no standard Passivehaus, sinalou que o obxectivo último 
no seu traballo é lograr que os edificios sexan eficientes e sostibles.

A plataforma www.meetingpointlignum.com conta con preto de 30.000 visitas nestes dez 
anos e un arquivo de máis de 30 relatorios de destacados profesionais do mundo da ar-
quitectura e o deseño

Murado&Elvira Arquitectos, Amaya Salinas Arquitecta, Estévez e González Arquitectos e 
Estudio Nómada foron os encargados de amosar as súas experiencias co uso da madeira 
nesta edición

A X edición de Meeting Point Lignum conclúe 
con máis de 2.000 seguidores e un posiciona-

mento claro da madeira na construción  

“A madeira convértese na gran prota-
gonista destes encontros amosando 
todo o seu potencial en construción, 

rehabilitación e obra nova”

8 X Meeting Point Lignum, Encontros Online de Innovación en 
Madeira
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Na segunda xornada de celebración, participaron Estévez e Gonzá-
lez Arquitectos quen puxeron en valor as vantaxes da madeira en 
construción e rehabilitación, potenciando as súas calidades táctiles e 
visuais, así como o seu grande poder como illante térmico. Destacan 
tamén por deseñar os mobles que se adaptan á perfección aos espa-
zos que proxectan.

Finalmente, esta décima edición rematou coa intervención de José 
Antonio Vázquez, do Estudio Nómada. Entre os seus proxectos des-
taca, sobre todo, o acondicionamento de diferentes tendas, onde a 
madeira é a gran protagonista. Ademais, o estudio elaborou a árbore 
de Nadal que decorou a Cidade da Cultura hai uns anos. 

As intervencións destes dez anos pódense consultar na plataforma 
de Meeting Point Lignum ou no canal de Youtube do CMD. Máis de 30 
exposicións de destacados profesionais que destacan pola súa debi-
lidade pola madeira, así como a manifestación das grandes posibili-
dades que ofrece, sendo o material que está chamado a ser o gran 
protagonista do século XXI pola súa versatilidade, sustentabilidade 
e eficiencia.

A edición deste ano celebrouse grazas ao patrocinio de Molduras del 
Noroeste, Laminados Villapol, Senssia e Wood is Wood.

“Meeting Point Lignum consolídase 
con preto de 30.000 seguidores nes-
tes dez anos e máis de 30 relatorios de 
destacados profesionais no emprego 

da madeira”

99
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“Molduras del Noroeste, Laminados Villapol, 
Senssia e Wood is Wood foron os patroci-
nadores desta décima edición que rexistrou 

máis de 2.000 seguidores”

Murado y Elvira Arquitectos

Amaya SAlinas Arquitecta

Estévez e González Arquitectos

  Estudio Nómada
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As cabanas sostibles do Complexo Turístico de Albeida, en Outes, 
de Salgado e Liñares, continúan obtendo recoñecementos pola súa 
arquitectura e pola súa aposta pola sustentabilidade. No ano 2019, 
o CMD destacouna no Día Mundial da Construción Sostible pola súa 
perfecta integración co entorno, así como polo emprego da madeira 
na súa construción. Hoxe, suman un novo recoñecemento do Consello 
Superior dos Colexios de Arquitectos de España, a través do Premio 
de Arquitectura 2020. Falamos con Alfonso Salgado e Francisco Liña-
res, Salgado e Liñares Arquitectos, para coñecer os segredos desta 
intervención e os retos aos que se enfrontan.

O Complexo Turístico de Albeida suma un novo recoñece-
mento no seu haber. Que supón para vós obter este Premio 
de Arquitectura Española?

Este recoñecemento supera todas as nosas expectativas. O nivel do 
xurado, coa presenza, entre outros, de destacadísimos colegas como 
son os dous Premios Nacionais, Manolo Gallego e Alberto Campo Bae-
za, supón para nós un recoñecemento maiúsculo... pero non somos 
quen de precisar a súa intensidade, máis alá de que, por suposto, 
constitúa un enorme estímulo, en especial nos momentos de dificul-
tade. 

“O bo cliente é unha condición nece-
saria, aínda que non suficiente, para 

unha boa Arquitectura”

Revista Albura

“Arquitectos e empresas da madeira deben poñer o 
acento na calidade”, Salgado e Liñares, arquitectos reco-
ñecidos co Premio de Arquitectura Española 2020, polo 
Complexo Turístico de Albeida

10 Miradas sobre a industria da madeira: Salgado e Liñares

“A correcta integración no medio foi unha premisa incuestionable á hora de abordar o proxec-
to das cabanas e, a madeira, axudounos desde o primeiro momento a esa integración”, afir-
man os arquitectos

O emprego de materiais naturais, así como a adaptación 
das cabanas co seu entorno na procura dos beneficios que 
a biofilia proporciona foi algo moi novidoso no seu momen-
to. Como xurdiu a idea de proxectar estas cabanas? Tiñan 
claro dende o principio o papel fundamental que xogaría a 
madeira neste proxecto?

Este traballo é o froito dunha longa colaboración coa empresa de 
turismo sostible DO ARTESANATO. Os seus responsables, Manuel e 
Renata Lema, son xente sensible e intelixente á procura da reacti-
vación sostible da Serra de Outes e da súa comarca. Neste senso, a 
correcta integración no medio era unha premisa incuestionable. O bo 
cliente é unha condición necesaria, aínda que non suficiente, da boa 
Arquitectura. A madeira axudounos desde o primeiro momento a esta 
integración. A xunta seca estase a converter nunha constante nos no-
sos proxectos. A nobreza deste material permítenos limitar a pegada

*Fotografías: Héctor Santos e Roi Alonso 
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“A través do emprego da madeira nas 
nosas obras queremos recuperar o 

mundo dos oficios”
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converter o proceso construtivo en algo reversible, natural, de ida 
e volta. E procúranos unha lixeireza nas solucións construtivas sen 
menoscabo da eficiencia enerxética. En certo xeito, con menos, po-
demos facer máis.

Son conscientes que as cabanas supoñen un novo modelo 
de turismo, onde a desconexión e o contacto coa nature-
za adquiren un protagonismo destacado? Buscaban este fin 
cando idearon o proxecto?

Si, desde logo. Pero era unha premisa clara para os clientes: un tu-
rismo sostible, non invasivo, que se integra e relaciona. Un turismo 
que escoita e sente... 

Cal foi o principal reto ao que se enfrontaron con esta obra?

Tal vez o principal reto é a integración: mesturarse co medio sen 
violentalo. Un medio natural de gran calidade ambiental, pero tamén 
un medio sabiamente humanizado.

Que beneficios e riscos atoparon no emprego da madeira?

Os beneficios teñen que ver, por un lado, coas bondades do proceso 
construtivo de xunta seca, reversible pero, por outro, co mundo dos 
sentidos, das sensacións, da necesidade de aproximarse e tocar. E 
non apreciamos riscos, máis alá dos problemas puntuais cunha indus-
tria que debe seguir evolucionando. En calquera caso, é un proceso 
artesanal. O mundo dos oficios que queremos recuperar.

“As cabanas propician un turismo 
sostible, non invasivo, que se integra 
e relaciona. Un turismo que escoita e 

sente”

En que aspectos deben traballar arquitectos e empresas da 
madeira, conxuntamente, para posicionar á madeira no lu-
gar que lle corresponde no camiño cara un futuro sostible?

Obviamente, hai que poñer o acento na calidade. A partir desta irre-
nunciable premisa, os intercambios deben ser continuos co mundo 
industrial, co mundo académico, etc.

En que novos proxectos está a traballar o estudo de Arqui-
tectura? Xogará de novo a madeira un papel destacado?

A nosa relación coa madeira xa non ten retorno. Estamos a traballar 
noutros proxectos, mesmo de espazo público, como no Campo de 
Conxo, en Santiago, onde a madeira ten un uso puntual para amabi-
lizar algún contacto; ou algunha vivenda ou edificio público, onde a 
madeira ou é protagonista ou convive de maneira natural con outros 
materiais. Nós non discriminamos aos materiais, mesmo sexan for-
migón, madeira ou pedra; discriminamos o seu mal uso. A calidade e 
o rigor do proceso construtivo marca o camiño a seguir. É o camiño 
da Arquitectura Popular, pero coa intención de ir cada vez un pouco 
máis alá.   

Estamos ante un novo escenario para o sector?

Por suposto. Temos plena confianza neste desenvolvemento.



Revista Albura

12

Empresas do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia álzanse, por 
cuarto ano consecutivo, co Premio Proxectos Agrupados da Indus-
tria 4.0, impulsado polo Igape. O CMD presentouse e gañou todas as 
convocatorias presentadas por dita entidade. Neste período mobili-
záronse 5.137.077 euros en melloras tecnolóxicas e de innovación de 
empresas asociadas ao CMD.

Nesta cuarta edición, as empresas Bopapel, Más Cocina e o Gru-
po Greenalia teñen previsto mobilizar, grazas á xestión do CMD, 
un total de 1.266.605 euros destinados a mellorar a competi-
tividade, internacionalización e innovación das empresas, me-
diante a implantación de tecnoloxías da fábrica 4.0, logran-
do especialización, mellora tecnolóxica, redución de riscos 
profesionais e optimización das pemes que o integran, contri-
buíndo a fortalecer todos os elos da cadea de valor sectorial.

Empresas do sector da madeira conseguen, por carto 
ano consecutivo, o premio Proxectos Agrupados Indus-
tria 4.0 grazas á coordinación do CMD
Nestes catro anos, máis de 20 empresas do sector da madeira de Galicia desenvolve-
ron proxectos de innovación liderados polo CMD

12 Proxectos Agrupados Industria 4.0

Mobilizáronse máis de 5 millóns de eu-
ros na implantación de tecnoloxías da 

fábrica 4.0 no sector da madeira

Máis de 20 empresas do sector da madeira obtiveron mello-
ras tecnolóxicas grazas a este premio

Nestes catro anos, 23 empresas do sector da madeira de Galicia 
foron beneficiadas con melloras neste ámbito, impulsando a trans-
formación dixital e avanzando cara a fábrica intelixente e conecta-
da. En total, o CMD coordinou e mobilizou un investimento total de 
5.137.077 euros.

As empresas que resultaron beneficiadas con este Premio liderado 
polo Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia son, ademais das men-
cionadas anteriormente: Serrerías Rodríguez, Aliusporta, Maderas 
Cajaraville, Hermanos García Rocha, Moblessence, Orgánica de Sus-
tratos, Seistag Innovación, Mader Campo, Carronza, Galopín Play-
grounds, Tórculo, Maderas Teixeiro, Biomasa Forestal, Betanzos HB, 
Maderas Sampayo, Maderas Besteiro, Nauteka e Maderas Villapol. 

O desenvolvemento destes proxectos supón un impulso na mellora 
da produtividade, optimización de procesos e avance cara a fábrica 
do futuro da industria da madeira, camiñando con paso firme a unha 
modernización nun sector historicamente tradicional.

Entre os valores dos proxectos desenvolvidos durante estes anos des-
tacan o impulsar un sector identificado como estratéxico na RIS3 de 
Galicia, favorecer a economía circular, o uso eficiente dos recursos 
naturais e unha industria baseada en recursos renovables; contribuír 
á riqueza no medio rural fixando poboación e tecnificando unha acti-
vidade tradicional; ou o incremento da competitividade das empre-
sas mediante o aumento do seu rendemento e a redución dos seus 
consumos enerxéticos, entre outros.
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Obradoiros de Dixitalización

O CMD organiza a terceira edición dos Obradoiros 4.0 
dirixidos a empresas industriais que desexan aplicar 

tecnoloxías 4.0 ao seu negocio
Os Obradoiros concíbense como espazos de encontro entre empresas para explorar solucións 
tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramen-
tas dixitais colaborativas 

13

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia organizou, en colabora-
ción co Igape e o apoio de Elige Plus Consultores, a terceira edición 
dos Obradoiros 4.0. As sesións celebráronse os días 14 de maio e o 11 
e 25 de xuño por videoconferencia. As empresas asociadas Laminados 
Villapol, Betanzos HB, Mobalco, Molduras del Noroeste, Nauteka, Fin-
sa e Agroamb Prodalt participaron activamente desta terceira edición 
onde a participación activa foi unha das características principais dos 
Obradoiros.

A través do coñecemento das tecnoloxías dispoñibles, os asistentes 
puideron avaliar cales poden ser de aplicación nas súas empresas e 
con que prioridade, chegando a propiciar o interese por un eventual 
proxecto conxunto ou individual de implantación das tecnoloxías en 
sistemas prioritarios.

Nesta terceira edición abordouse Sensórica, IOT, integración sistemas 
de xestión, tecnoloxías BI, ciberseguridade e blockchain.

Como novidade este ano, as empre-
sas recibiron a visita dos técnicos do 
proxecto para coñecer a realidade da 
planta e personalizar as aplicacións a 
cada caso concreto

Exemplos de éxito implementados noutros sectores

No transcurso das sesións, as empresas participantes puideron co-
ñecer casos de éxito de empresas do sector da madeira e outros 
sectores na implantación das novas tecnoloxías para mellorar a súa 
competitividade e coñecer, de primeira man, os logros e melloras 
acadados.

Como principal novidade este ano foi a visita dos técnicos do proxec-
to ás empresas de carácter industrial co obxectivo de coñecer a rea-
lidade da planta e personalizar as aplicacións a cada caso concreto. 
Ademais, entregouse a cada asistente un informe relativo da súa si-
tuación dixital e a súa posición fronte aos demais.
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A iniciativa, que se presentou nun acto 
institucional con todos os axentes impli-
cados, trata de combinar a sustentabili-
dade co deseño

O proxecto que se promove desde Ga-
licia conta cos profesionais sanitarios 
como precritopres do cambio para en-
caixar, a maiores, outras políticas de 
promoción do deseño, protección da 
paisaxe ou a economía circular, segun-
do o presidente da Xunta de Galicia

A Nova Bauhaus Europea é unha iniciativa creativa e interdisciplinar que 
abre un espazo de encontro para deseñar futuras maneiras de vivir e si-
túase na encrucillada entre arte, cultura, inclusión social, ciencia e tec-
noloxía. A iniciativa leva o Pacto Verde Europeo aos lugares onde vivirmos 
e chama a un esforzo colectivo por imaxinar e construír un futuro sostible, 
inclusivo e fermoso para a mente e a alma de todos. 

O Servizo Galego de Saúde foi seleccionado pola Comisión Europea como 
socio desta iniciativa. Trátase do único servizo europeo que figura como 
socio. Desde o SERGAS desexan liderar un proxecto transversal de toda 
Galicia que utilice ao sector saúde como eixo vertebrador da transforma-
ción cultural baseada na sustentabilidade.

A iniciativa galega, na que participan múltiples institucións e organismos 
entre os que se atopa o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, presen-
touse nun acto institucional no que se puxo en valor as fortalezas que ten 
Galicia para afrontar con garantías estes retos sostibles.

14 Nova Bauhaus Europea
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O CMD sinala a importancia de 
avanzar cara a cidades biosauda-
bles, sostibles e biofílicas 

O CMD participa na Nova Bauhaus Europea que lidera 
o Servizo Galego de Saúde para humanizar os servizos 
e deseñar espazos sanitarios máis amables e sostibles

Deseñar novas maneiras de vivir e construír un futuro sos-
tible, inclusivo e positivo para mente e alma

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacou na 
presentación do proxecto galego “o compromiso de Galicia no deseño 
da Europa do século XXI, a través dun Sistema Galego de Saúde cen-
trado na humanización do servizo e no deseño dos espazos sanitarios 

máis amables e sostibles”. Ademais, púxose en valor a importancia 
da utilización do servizo saúde como eixo vertebrador da transfor-
mación cultural, cos profesionais sanitarios como prescriptores do 
cambio e encaixando outras políticas de promoción do deseño, pro-
tección da paisaxe ou economía circular.

A candidatura, segundo as palabras de Feijóo, aspira a mostrar unha 
Galicia total. Un proxecto que encaixe os Camiños de Santiago coa 
innovación no deseño, a mobilidade sostible, o uso da madeira, a 
integración paisaxística e a humanización sanitaria.

A madeira convértese na mellor aliada á hora de construír 
espazos saudables e sostibles

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia colabora con esta iniciati-
va, xunto a outros organismos como a Axencia Galega de Innovación, 
a Axencia Galega da Industria Forestal, o Instituto Galego de Vivenda 
e Solo ou a Axencia de Coñecemento en Saúde de Galicia. Tamén 
participan de forma activa as tres universidades públicas galegas, 
o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ou a Fundación Juana de 
Vega, entre outros.

O CMD destacou na presentación do proxecto galego o valor que ten 
a madeira na construción dese futuro sostible e saudable, por todas 
as súas propiedades ambientais, por ser renovable, biodegradable e 
neutra en emisións de gases de efecto invernadoiro. Ademais, está 
demostrado que estar en contacto coa natureza provócanos unha 
sensación de benestar e paz que nos impulsa a acudir a ela para 
atopar tranquilidade.

No deseño destas novas maneiras de vivir que busca a Nova Bauhaus 
Europea, a madeira está chamada a ter un papel fundamental na pro-
cura desa conexión coa natureza, na creación de espazos saudables 
e no impulso da bioeconomía e a economía circular. O futuro debe 
ser verde. 
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O CMD e a Xunta de Galicia elaborarán un estudo para 
impulsar o deseño industrial en toda a cadea de valor 
do sector

Búscase iniciar un programa de apoio 
ás empresas galegas para avaliar novos 
mercados, deseñar catálogos, elaborar e 
certificar prototipos e promover a comer-
cialización

O presidente e o xerente do CMD mantiveron unha reunión co vicepre-
sidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 
Francisco Conde, na que acordaron colaborar na elaboración dun estu-
do sobre as oportunidades para impulsar o deseño industrial en toda a 
cadea de valor da madeira. O obxectivo é iniciar un programa de apoio 
ás empresas galegas para avaliar novos mercados, deseñar catálogos, 
elaborar e certificar prototipos e promover a comercialización. Neste 
sentido, o vicepresidente económico indicou que un dos principais re-
tos que afronta o sector é o de afondar nos novos usos da madeira, o 
que implica facer unha dobre aposta pola innovación e o deseño.

No encontro expúxose que a industria forestal galega ten que aprovei-
tar o proceso de transición ecolóxica e dixital como unha oportunidade 
de transformación e modernización. Trátase dunha oportunidade para 
crear unha industria máis sostible facendo un mellor aproveitamen-
to dos recursos forestais. Tamén para a diversificación de mercados, 
poñendo en valor as calidades da madeira galega da man de sectores 
como a construción e o contract.

O vicepresidente económico sina-
lou que un dos principais retos que 
afronta o sector é o de afondar nos 

novos usos da madeira, o que im-
plica facer unha aposta pola inno-

vación e o deseño

No encontro púxose de manifesto 
que a industria forestal galega ten 

que aproveitar o proceso de transi-
ción ecolóxica e dixital como unha 
oportunidade de transformación e 

modernización

15Aposta polo deseño CMD

Fondos Europeos Next Generation

Os proxectos cos que Galicia opta aos fondos europeos Next Genera-
tion relacionados coa industria da madeira e forestal xiran arredor 
de catro grandes liñas estratéxicas: a produción de fibra téxtil de 
orixe forestal a dixitalización do sector, a construción en madeira e 
a ecoinnovación. 

Búscase innovar no desenvolvemento de novos produtos e solucións 
renovables, reutilizables e reciclables. Ademais, preténdese tras-
ladar as calidades presentes na madeira a outros sectores como o 
contract, a construción ou o sector do moble para convertelos en 
escaparate do deseño galego e do potencial da madeira local.

Finalmente, Conde trasladou aos representantes do CMD que a indus-
tria forestal está chamada a liderar os avances cara a bioeconomía e 
a economía circular. Así, reiterou que a Xunta de Galicia traballará 
ao carón do sector para implantar no tecido empresarial a cultura do 
deseño e a innovación. 
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16 Novas CMD

O CMD aplaude a nova Lei de Simplificación Administrativa e de Apoio á Reactivación 
Económica de Galicia
A asociación sinala que este é o camiño que se debe seguir para que a comunidade galega resulte atractiva para os inversores e mellorar 
a eficiencia e competitividade dos novos proxectos, así como dos xa existentes

Reunión de prensentación da Lei ante o sector da madeira

Mesa de traballo sobre tecnoloxía Blockchain

Dixitalización no sector forestal: tecno-
loxía Blockchain

O CMD participa nunha mesa de diálo-
go sobre a situación do sector forestal-
madeira

A Xunta de Galicia e o CMD organizaron unha mesa de traballo para dar 
a coñecer as posibilidades da tecnoloxía Blockchain na cadea de submi-
nistro do sector forestal. No marco da xornada presentouse o software 
desenvolvido no proxecto ChainWood, que busca reducir custos e me-
llorar a trazabilidade e eficiencia da cadea de subministro da madeira. 

O encontro desenvolveuse como un foro de traballo coas principais em-
presas de aproveitamento forestal e primeira transformación no que se 
detectaron necesidades e melloras a realizar neste ámbito e o compro-
miso da Administración por apostar decididamente pola dixitalización 
do sector forestal.

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, participou nunha mesa de diá-
logo, organizada por La Voz de Galicia co gallo de facer unha valoración 
de como se atopa o sector forestal-madeira trala situación da pandemia 
vivida, así como os retos aos que se enfronta nun futuro próximo. 

Durante o transcurso do debate, no que estivo acompañado polo xefe do 
Departamento Comercial e de Desenvolvemento do Porto de Ferrol, Julio 
Hernández, e polo director de Ordenación Forestal de Ence, Alejandro 
Oliveros.

No encontro quedou patente o papel que está chamada a ter a madeira 
como material do presente e futuro polas súas propiedades ambientais, 
ao ser renovable, biodegradable e neutra en emisións de gases de efecto 
invernadoiro. Sinaláronse os sectores da construción, a industria téxtil e 
a petroquímica como os máis prometedores para a madeira nos próximos 
anos. 

Mesa de traballo sector forestal-madeira

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia amosa a súa satisfacción ante 
a Lei de Reactivación Económica de Galicia que supón unha simplifica-
ción administrativa e facilita a implantación de iniciativas empresariais 
na comunidade galega. Neste sentido, aplaude o esforzo realizado pola 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación que, no seu camiño por 
reducir a burocracia administrativa, compartiu co tecido empresarial 
un primeiro borrador co obxectivo de escoitar e valorar as aportacións 
realizadas polo mesmo. O CMD asumiu o reto de compartir este borrador 
con toda a cadea de valor da madeira, despachos e asesores expertos 
en dereito administrativo (Baltar Avogados, On Tax & Legal, PwC, etc.) 
co fin de contar cunha mesa crítica experta. Finalmente, a Universidade 
CESUGA e o seu experto Jaime R. Arana proporcionaron á Consellería un 
resumo coas aportacións realizadas polos diferentes axentes implicados. 
Trátase, pois, dunha Lei consensuada coas empresas e o sector, conside-
rando que este debe ser o camiño a seguir.

A entidade recoñece o esforzo realizado pola administración galega para 
sacar adiante esta Lei, así como a súa boa disposición e vontade por 
escoitar as aportacións do sector.
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Máis de 20 entidades do sector da madeia, económico e académico defenden a continui-
dade de Ence en Pontevedra

Máis de 20 entidades amosan o seu total apoio á actividade da planta de 
Ence en Pontevedra e cuestionan as razóns esgrimidas para promover o seu 
peche. Deste modo, defenden a súa continuidade na cidade do Lérez apor-
tando datos cuantitativos e cualitativos que apoian esta decisión. Ante esta 
situación non só está en xogo a continuidade de Ence, senón a de centos de 
empresas que pola súa natureza aséntanse no entorno de costas, afectando 
a multitude de estaleiros, empresas de acuicultura, etc.

Ence é unha empresa tractora do sector forestal, punta de lanza do         
desenvolvemento dunha bioeconomía circular a partir dun recurso reno-
vable como a madeira, a través de mellora e automatización de proce-
sos, dixitalización, prevención de riscos laborais, rigoroso cumprimento 
medioambiental, xestión de residuos, etc. Funciona como motor dunha 
complexa maquinaria na que están integradas multitudes de empresas de 
loxística de madeira, empresas de servizos forestais e aproveitamentos, 
viveiros, silvicultores activos, enxeñerías, empresas de mantemento, porto 
de Marín, restaurantes, talleres e un longo etcétera. Peza fundamental do 
quebracabezas que supón o sector forestal galego. Trátase de todo un ar-
mazón empresarial que, sen a empresa, veríase tremendamente afectado.

Entidades en apoio da continuidade de Ence en Pontevedra

O CMD celebra unha xornada sobre me-
todoloxía BIM, tecnoloxía e construción

O Grupo Atlante, co patrocinio do CMD e AEICE Hábitat Eficiente, ce-
lebrou esta xorndada sobre a metolodoloxía BIM. As intervencións cen-
tráronse na aplicación desta tecnoloxía na construción en madeira. 
Neste sentido, Felipe Masid, do Grupo Atlante, realizou unha expo-
sición sobre as aplicacións en formato BIM para a construción en ma-
deira e, Patricia Andrés, de Medgón Construción Sostible, amosou, con 
exemplos concretos, a construción en madeira con criterios de eficien-
cia enerxética no formato construtivo propio do modelo Passivhaus, 
aínda pouco empregado en España.

Na xornada puxéronse de manifesto as vantaxes da construción de vi-
vendas en madeira, así como as facilidades que proporcionan tanto o 
material como os formatos posibles, considerándose, en especial por 
parte do CMD, unha opción de enorme interese para as empresas gale-
gas dedicadas ao tratamento da madeira. Programa da Xornada

Sinalan o seu estrito cumprimento medioambiental e piden responsabilidade para evitar un peche que Galicia non se pode permitir

Mobiliario pensado para o coidado de 
persoas maiores 

O CMD participou no Webinar organizado pola Axencia Galega da Indus-
tria Forestal (XERA), “Mobiliario pensado para o coidado das persoas 
maiores”. Neste foro, púxose de manifesto a necesidade de que o mo-
biliario se adapte ás necesidades das persoas maiores, recreando as 
atmosferas dos fogares, así como a importancia de que o sector da ma-
deira, o tecnolóxico e o sanitario camiñen da man no desenvolvemento 
de mobiliario para seniors. Neste sentido, a madeira, polas súas carac-
terísticas biofílicas y posibilidades de transformación, convértese nun 
material idóneo para satisfacer as necesidades das persoas maiores.

Na mesa redonda celebrada ao termo da xornada, na que participaron 
o director de XERA, a presidenta do Cluster Saúde de Galicia (CSG) e 
o xerente do CMD, estableceuse o firme compromiso de unir esforzos 
para explorar fórmulas de colaboración e desenvolvemento de negocio 
entre ambos sectores: madeira e saúde-sociosanitario, sendo este un 
dos obxectivos contemplados no convenio de colaboración asinado o 
pasado ano entre ambos clústeres.

Webinar Mobiliario pensado para persoas maiores
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Encontros B2B Internacionais entre em-
presas do sector da madeira e o moble e 
prescritores

O CMD e ESELED Consulting asinan un 
convenio de colaboración como mostra 
do seu compromiso por avanzar cara a 
transición enerxética

O CMD participa nas mesas de traballo do proceso de consenso na elaboración da RIS3 
2021-2027

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, en colaboración co Igape, 
o Cluster da Industria da Madeira Esloveno e a Cámara de Comercio e 
Industria deste país organizou unha serie de encontros B2B Interna-
cionais entre empresas do sector da madeira e o moble e prescritores 
co obxectivo de atopar novas oportunidades comerciais con empresas 
e profesionais deste sector dos dous países. Os profesionais puideron 
coñecer o traballo que desenvolve cada un deles e compartir, así, si-
nerxias e crear redes internacionais que permitan ampliar mercados. 

O CMD e a empresa ESELED Consulting asinan un convenio de colaboración, 
por un ano, co gallo de facilitar aos asociados do Cluster, o acceso aos fon-
dos públicos destinados á mellora da eficiencia enerxética e protección do 
medio ambiente. Deste modo, as empresas disporán dun servizo de consul-
toría de axudas e subvencións sen custo algún.

O CMD participa nas mesas de cadeas de valor sostibles, circulares e innovadoras que organiza a Axencia Galega da Innovación (GAIN), para abordar o proceso 
de consenso arredor das prioridades de futuro da RIS3 2021-2027, o chamado Proceso de Descubrimento Emprendedor.

Nas primeiras sesións celebradas, buscouse contrastar o traballo de base realizado para lograr unha concreción e selección de partida de prioridades, así como 
un conxunto preliminar de misións para cada unha, que marcarán a liña de desenvolvemento de oportunidades de transformación na Estratexia. 

Na elaboración da RIS3 estanse a sumar esforzos e capacidades para que a investigación e a innovación permitan continuar coa transformación de Galicia cara 
un modelo de crecemento baseado no coñecemento que garanta un futuro cheo de oportunidades. 

Encontros B2B Internacionais

Convenio CMD e ESELED Consulting

O CMD está a participar nas mesas de traballo para a elaboración da RIS3

Novas CMD

ESELED, unha vez realizada esa búsqueda de subvencións e axudas públicas para proxectos de mellora da eficiencia enerxética e protección ambiental, en-
cargarase de xestionar, de maneira individualizada, os proxectos das empresas interesadas coa finalidade de alcanzar o maior éxito nas solicitudes das axudas 
convocadas. 

Con este acordo, o CMD busca que as empresas asociadas aposten, dunha maneira clara e decidida, pola sustentabilidade, o aforro enerxético, a redución de 
gastos en mantemento e na mellora da calidade da iluminación e durabilidade dos equipos contando, para elo, co respaldo e asesoramento dunha empresa 
da solvencia de ESELED Consulting.

Grazas a este convenio, os asociados do CMD poderanse bene-
ficiar dun servizo de consultoría de axudas e subvencións sen 
custo algún
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Os clústeres españois lideran a capta-
ción de fondos de axudas europeas á 
innovación de pemes

O proxecto Timbertrack, do que forma parte o CMD, afronta a súa última etapa coa 
realización de tres probas piloto

Entre 2016 e 2019, Europa mobilizou arredor de 130 millóns de euros a 
través dos clústeres par poñer en marcha proxectos que contribuísen a 
mellorar as capacidades innovadoras das pemes. Segundo un informe 
recentemente publicado pola Comisión Europea, España liderou, con 
moita diferenza, tanto o número de solicitudes presentadas como o 
de clústeres participantes e o de pemes beneficiadas destas axudas. 
En concreto, os clústeres españois coparon arredor do 18% de todas as 
solicitudes presentadas nas cinco convocatorias do programa “Cluster 
facilitated projects for new value chains” (INNOSUP-1) da Comisión 
Europea e máis de 170 pemes españolas conseguiron financiación, sen-
do o maior número de empresas beneficiadas por país.

En total, a Comisión Europea puxo en marcha, entre 2016 e 2019, 18 
proxectos a través dos cales se brindou apoio a 1.006 pemes.

O proxecto Timbertrack, do que forma parte o CMD e que traballa desde hai dous anos na procura dun sistema innovador de etiquetado da madeira 
desde o monte á industria, encara a súa recta final coa realización de tres probas piloto. A primeira delas, as probas de laboratorio, será baixo condi-
cións controladas co obxectivo de detectar erros ou posibles melloras que axudarán a que a execución das dúas posteriores sexan máis rápidas, fáciles 
e eficientes, podendo focalizar todos os esforzos no funcionamento en si da solución en cadeas de subministro reais.

Nestas probas comprobaranse cada unha das tres partes das que se compón a solución Timbertrack. A primeira é unha etiqueta RFID para identificar 
univocamente a madeira xunto cos elementos auxiliares como son os lectores RFID. A segunda é unha ferramenta de etiquetado que insere a etiqueta 
na testa do tronco que, neste caso, realizarase cunha grampadora manual. Por último, un sistema software que presta apoio ao fluxo de traballos fo-
restais da cadea de subministro da madeira, permitindo unir o mundo físico co dixital e, así, realizar un correcto seguimento da información asociada 
á madeira e operacións vinculadas.

Timbertrack foi aprobado pola Asociación Europea da Innovación (AEI) e conta coa financiación no marco do Programa Nacional de Desenvolvemento 
Rural 2014-2020 polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural-FEADER e o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Os clústeres, elo clave para canalizar fondos europeos

Novas CMD

Os clústeres empresariais convertéronse nun elo clave para canalizar 
fondos europeos e axudar ás pemes a mellorar a súa competitividade
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Bikenta-M+: 
un Sistema Dixital para optimizar a xestión 
sostible dos montes de maior superficie de 
Galicia que integra os principios da xestión 

forestal sustentable coa calidade da madeira

www.bikenta.com
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ASEFOR e MADERA+, empresas expertas en xestión forestal sostible e 
na predición das propiedades tecnolóxicas da madeira respectivamen-
te, comezan unha andaina en común a favor do sector forestal. Ambas 
empresas basean o seu modelo de negocio na implementación de tec-
noloxía,  innovación e dixitalización.

As actividades a desenvolver por ambas empresas permitirá xuntar, por 
primeira vez, os resultados de dúas liñas de innovación para integrar os 
coñecementos da xestión forestal coa calidade da madeira nun sistema 
dixital cunha proposta diferenciadora e única no mercado. A viabilidade 
do desenvolvemento do servizo está asegurada polos antecedentes de 
cada unha das empresas.

O obxectivo é facilitar e optimizar a xestión sostible dos montes de 
maior superficie de Galicia, que corresponde principalmente cos xestio-
nados de xeito Comunal polos veciños (COMUNIDADES DE MONTES VE-
CIÑAIS EN MAN COMÚN, CMVMC) cara á mellora dos usos e servizos que 
estes ofrecen.  O valor industrial e ambiental da materia prima forestal 
vai depender das propiedades tecnolóxicas intrínsecas da madeira, que 
hoxe poden ser determinadas a partir de modelos de predición que 
estarán incorporados nesta ferramenta dixital. 

Esta ferramenta está aliñada co esforzo, por parte do sector forestal, 
de xerar un maior valor engadido da madeira que se obtén dos bosques 
e plantacións, principalmente pola madeira de coníferas, e, en concre-
to, pola madeira estrutural. No marco da Bioeconomía, potenciarase o 
papel da xestión forestal e dos produtos de madeira que se obteñan na 
mitigación dos efectos do cambio climático.

Bikenta-Mplus é un exemplo de transferencia e posta en valor de co-
ñecemento ao servizo dos propietarios, xestores profesionais e técni-
cos forestais e industrias da madeira, dando apoio á toma de decisións 
cara o desenvolvemento de réximes silvícolas que optimicen o valor 
do monte e do produto final, potenciando o desenvolvemento social e 
económico do sector forestal galego.  

A ferramenta “BIKENTA - MPLUS” permitirá impulsar, en especial, a ob-
tención de madeira estrutural, provocando un mellor aproveitamento 
tecnolóxico e ambiental dos recursos e o incremento do valor xerado 
polo propio monte, en beneficio dos propietarios e profesionais do sec-
tor. 

O recuncho do asociado: Bikenta-M+20
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Sustentabilidade e auxe na construción de madeira

Directora de Desenvolvemento de
 Negocio en Cándido Hermida

Natalia Hermida
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O cambio climático é un problema cada vez máis presente que afecta a 
todas as persoas e pon en risco a sustentabilidade das xeracións futuras. É 
un desafío global que require dun traballo coordinado de todos os países 
e de todas as persoas.

Para frear as consecuencias deste cambio climático, estase a traballar na 
adopción de medidas urxentes, tanto desde a política como a investiga-
ción e proxectos tecnolóxicos. Unha das prioridades nas políticas da UE é 
a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro dentro da área 
prioritaria de Mitigación do Cambio Climático. Neste marco, desenvólven-
se directivas na UE, das que destaca a Directiva 2012/27/UE que indica 
que os edificios representan o 40% do consumo final de enerxía da UE, re-
ducindo, polo tanto, o consumo enerxético dos edificios. Enténdese como 
a forma máis eficaz de conseguilo e acadar, así, o obxectivo da Unión de 
reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro entre un 80% e un 95% 
para 2050, en comparación con 1990. Outra directiva con medidas especí-
ficas no campo da construción é a Directiva 2010/31/UE sobre a eficiencia 
enerxética dos edificios, o que require que, a partir do 31 de decembro de 
2020, todos os edificios teñan un consumo de enerxía case nulo.

Estas políticas estratéxicas contra o cambio climático, xunto coa concien-
cia dos estudos de arquitectura e deseñadores de interiores sobre o cam-
bio no seu modelo de deseño, priorizan o uso de materiais con menor 
impacto ambiental tanto na súa fabricación como no seu transporte, que 
son renovables e axudan a reducir a emisión dos gases de efecto inverna-
doiro, é dicir, modelos máis respectuosos co medio ambiente, provocando 
un aumento do uso da madeira como material de construción debido as 
súas excepcionais propiedades estruturais que, xunto coa súa sustenta-
bilidade, trazabilidade ambiental, ausencia de emisións tóxicas, ao ser 
reutilizable, reciclable, eficiente, saudable, fiable e versátil, sumado á 
súa calor, confort, beleza e diversidade de especies convérteno no mate-
rial do século XXI.

No grupo Cándido Hermida estamos convencidos que nos próximos anos 
temos a obriga de seguir promovendo a construción de madeira, xa que é 
a materia prima por excelencia na economía circular, que cumpre os re-
quisitos para xerar un crecemento sostible posto que é un recurso natural. 
Por esta razón, hai varios anos que estamos preparados para construír 
e deseñar en madeira. Somos conscientes que, hoxe en día, a industria 
de produtos de construción a base de madeira é un dos campos nos que 
a investigación está a producir un maior desenvolvemento tecnolóxico, 
con avances que abren importantes posibilidades para novas aplicacións. 
Este desenvolvemento tecnolóxico mellora a construción en madeira, coa 
introdución no mercado dunha gran cantidade de procesos que melloran 
os beneficios habituais deste material xunto con produtos innovadores de 
madeira estrutural desenvolvidos a través de proxectos europeos.

Construír en madeira é deseñar en madeira; o noso carácter intrínseco é 
deseñar e fabricar con este material natural. Os nosos clientes buscan na 
nosa empresa un valor engadido aos seus proxectos, tanto de deseño de 
interiores como de construción, coa achega do noso coñecemento especia-
lizado e industrial e con solucións técnicas de máis de 35 anos traballando, 
tanto en madeira maciza como en calquera produto feito do mesmo xeito 
que o mercado actual. 

Rematamos a nosa reflexión destacando o papel que o Cluster da Madeira 
e o Deseño de Galicia proporciona como coordinador, difusor, dinamizador 
e conector das diferentes empresas da cadea da madeira. Apostamos polo 
CMD como elemento integrador de todas as empresas pertencentes ao 
sector.
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ORGANISMO: Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IN501A-AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDA-
DES FORMATIVAS NON REGRADAS E DE DIVULGACIÓN

FINALIDADE: Estas axudas teñen como obxecto o impulso do coñecemento e desta-
car a importancia estratéxica da industria forestal, a competitividade, o deseño, 
a innovación e o desenvolvemento sustentable, en concordancia coa Estratexia de 
formación e coa Axenda de Impulso da Industria Forestal.

BENEFICIARIOS:

a. As asociacións, organizacións, fundacións de interese galego e entidades sen 
ánimo de lucro que teñan base asociativa e sexan representativas ou relacio-
nadas coa cadea de valor da industria forestal

b. As agrupacións empresariais innovadoras (AEI) representativas ou relacionadas 
coa cadea de valor da industria forestal

c. Os colexios profesionais cando as actividades subvencionables se correspondan 
co seu obxecto e cos fins sociais, segundo o disposto nos estatutos.

As entidades solicitantes poderán concorrer ás axudas de maneira individual ou 
conxuntamente con outras.

PROXECTOS SUBVENCIONABLES:

a) A organización de actividades formativas non regradas, tales como cursos ou pílulas 
formativas relacionadas coa industria forestal. En concreto, subvencionaranse exclu-
sivamente as actividades que aborden as seguintes temáticas:
a.1) Formación específica non regrada:
    1º. Habilidades e coñecementos na xestión de aproveitamentos madeireiros, na 
xestión de aproveitamentos non madeireiros tales como a resina, en tratamentos 
silvícolas e na utilización de maquinaria forestal
   2º. Habilidades no manexo de maquinaria de 1ª transformación , así como do 
coñecemento dos procesos industriais de serra, secado, clasificación da madeira e 
tratamentos preventivos e curativos da madeira que contribúan a súa valorización 
comercial
   3º. Habilidades no manexo de maquinaria de 2ª transformación , control numérico 
CNC, así como no desenvolvemento de proxectos de instalación e amoblamento
  4º. Incorporación do deseño como ferramenta de innovación e diferenciación nos 
produtos de madeira ao longo de toda a cadea de valor e, en particular, na carpintería 
e o moble
  5º. Deseño e cálculo de estruturas de madeira, mecanización , montaxe, así como 
reparación, rehabilitación e intervencións en estrutura de madeira
  6º. Competencias profesionais para a caracterización e clasificación de madeiras 
locais
a.2) Formación non regrada de carácter transversal:
  1º. Seguridade e saúde laboral nos procesos da cadea de valor da industria fores-
tal que incorpore as novidades tecnolóxicas da industria e que permita a reciclaxe 
profesional
  2º. Competencias para o manexo de software e TIC no ámbito da industria forestal
  3º. Habilidades directivas e formación en métodos de xestión, dirección, comercia-
lización e márketing
  4º. Implantación de procesos de certificación forestal (FSC e PEFC), dilixencia debi-
da, así como métodos para monitorizar a orixe e o destino da madeira

b) Organización de actividades de divulgación: xornadas, conferencias, seminarios, 
charlas ou visitas instrutivas en colexios, universidades ou outros centros, ou en xeral 
calquera acción de divulgación sobre a industria forestal. En concreto, subvenciona-
ranse exclusivamente as actividades que aborden as seguintes temáticas:
  1º. Difusión das vantaxes ambientais do uso da madeira e da súa contribución á 
sustentabilidade e á economía circular, así como das ferramentas que facilitan a 
súa cuantificación e comunicación: análise do ciclo de vida, ecodeseño, etiquetaxes 
ambientais, etc
  2º. Novos usos da madeira na construción
  3º. Materiais derivados da madeira, as súas últimas innovacións e aplicacións
 4º. Necesidade de certificación (PEFC e FSC) da xestión forestal, implantación da 
cadea de custodia e dilixencia debida, así como métodos para monitorizar a orixe e 
o destino da madeira
 5º. Nova demanda de produtos madeireiros: valorización e aproveitamento da bioma-
sa para a produción de enerxía
 6º. O papel da muller na industria forestal: perfís profesionais, impacto e impulso 
de novas vocacións

CONTÍA DAS AXUDAS:
A axuda será do 100% dos gastos subvencionables que serán aqueles que, de maneira 
indubidable, responda á natureza da actividade subvencionada.

PRAZOS: Prazo de presentación de solicitudes ata o 19/07/2021

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG260 – PRÉSTAMOS PARA INVESTIMENTOS ESTRATÉ-
XICOS (2021)

FINALIDADE: Finaciar proxectos de novos investimentos, intervencións de ampliación 
da capacidade produtiva e/ou mellora de instalacións existentes, valorándose espe-
cialmente o aliñamento dos proxectos cos sectores prioritarios da Axenda da Compe-

Axudas e subvencións

titividade Galicia Industria 4.0 e coa RIS3 Galicia. 

TIPOS DE APOIO: Préstamos directos do IGAPE en réxime de competencia non com-
petitiva

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 

1. Poderán ser beneficiarios dos préstamos regulados nestas bases aquelas empresas 
que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realicen unha iniciativa empresarial nun centro de traballo localizado en Galicia

b) Cumpran as condicións establecidas especificamente para a correspondente moda-
lidade de préstamo, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo I
c) Acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 
25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público

2. Poderán ser tamén beneficiarias incluíndo persoas físicas, agrupacións de persoas 
físicas ou xurídicas, agrupacións de interese económico, sociedades civís e comu-
nidades de bens que compran cos requisitos, e se inclúan nalgún dos sectores de 
actividade financiables

3. Non poderán ter a condición de beneficiarios dos préstamos:

a) As empresas suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha 
decisión da Comisión Europea

b) As empresas en crise

c) As entidades nas que concorrese algunha das circunstancias previstas no art. 10.2 
da Lei 9/2007

SECTORES INCENTIVABLES:
Os proxectos financiables deberán estar vinculados ás actividades establecidas como 
financiables, independentemente de calquera outra que, ademais, desempeñe o so-
licitante.

Sectores de actividade (CNAE):

03 Pesca e acuicultura

05 a 09 Industrias extractivas

10 a 33 Industrias manufactureiras

35 a 39 Fornecemento de enerxía e auga, e xestión de residuos e descontaminación

42 a 43 Construción de redes e construción especializada

46 Comercio por xunto e intermediarios, salvo vehículos de motor e motocicletas

49 a 53 Transporte e almacenamento

55 a 56 Hostalaría

58 a 63 Información e comunicacións2

69 a 75 Actividades profesionais, científicas e técnicas

77.3 Aluguer de maquinaria, equipamentos e bens tanxibles

79 Axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades re-
lacionadas con estes.

80 a 82 Actividades de seguranza e investigación e outras actividades auxiliares das 
empresas

87 a 88 Asistencia en establecementos residenciais e servizos sociais sen aloxamento

90 a 93 Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

- Excepto: 1) CNAE 12 Industria do tabaco, e 2) O que se refira ao sector das fibras 
sintéticas tal como o define o anexo II das directrices comunitarias sobre axudas de 
Estado de finalidade rexional para o período 2007-2013 (2006/C 54/08), DOUE de 
4.3.2006.

- Excepto CNAE 60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión.

REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO:

1. O Igape poderá financiar proxectos empresariais, ou outro tipo de actuacións vin-
culadas a unha actividade económica, viables a implantar na Comunidade Autónoma 
de Galicia, que cumpran ademais os requisitos específicos establecidos no Anexo I 
para cada modalidade de préstamo.
Serán financiables os investimentos e gastos, realizados e pagados unha vez presenta-
da a solicitude, e dentro do prazo concedido para a execución do proxecto.

2. Non serán financiables as meras substitucións de bens sen unha mellora produtiva, 
os traslados de centros produtivos que non supoñan unha mellora na capacidade pro-
dutiva ou na competitividade, os gastos de amortización, o saneamento de contas, nin 
o financiamento ou o refinanciamento de débedas.

3. Importe do financiamento:
O proxecto deberá presentar un custo financiable en activos fixos igual ou superior 
a 1.000.000 euros máis impostos. O importe nominal da operación de financiamento 
non superará en ningún caso a suma dos conceptos financiables do proxecto penden-
tes de pago.
4. Condicións do produto financeiro.
O importe mínimo do préstamo será de 500.000 euros e o máximo de 5.000.000 euros.
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O importe mínimo anterior non será de aplicación nos proxectos referidos no segundo 
parágrafo do apartado anterior.
En ningún caso superará o 50 % do custo do proxecto financiable.

5. Prazos de amortización e de carencia.
Axustados ao plan económico-financeiro, cun máximo de 12 anos, podendo incluír 
carencia na amortización de principal.

6. Tipo de xuro e axuda implícita.

a) Tipo de xuro ordinario.
Con carácter xeral, o tipo de xuro aplicable será fixo, determinado e liquidado con-
forme ao Anexo II destas bases. Non obstante o anterior, o tipo de xuro aplicable aos 
préstamos para proxectos consistentes en apertura de novos establecementos, ou na 
adquisición por parte de terceiros non vinculados de activos/unidades produtivas que, 
de non ser adquiridas terían cesado no negocio, será inferior en 1,5 puntos porcen-
tuais ao determinado conforme ao Anexo II. En ningún caso o tipo de xuro resultante 
será inferior ao 0 %.
Os xuros ordinarios liquidaranse trimestralmente, coincidindo co último día do tri-
mestre natural.

b) Tipo de xuro de mora.
Sen prexuízo do dereito de resolución do préstamo, en caso de atraso no pago dal-
gunha das sumas debidas en virtude deste contrato, o prestameiro incorrerá de pleno 
dereito en mora sen necesidade de requirimento previo e virá obrigado a pagar sobre 
a suma vencida o tipo de xuro ordinario do período máis 6 puntos porcentuais anuais. 
Os ditos xuros liquidaranse coincidindo co seguinte vencemento trimestral de xuros.

c) Axuda implícita.
Con carácter xeral, os préstamos desta modalidade non terán a consideración de 
axuda, posto que o seu tipo de xuro determinarase aplicando os criterios da Comu-
nicación 2008/C14/02 da Comisión para que poidan ser considerados de mercado.
Non obstante o anterior, os préstamos aos que se lle aplique a rebaixa no tipo de 
xuro prevista no punto D.3.a), destinados ao financiamento de proxectos consistentes 
na apertura de novos establecementos ou na adquisición por parte de terceiros non 
vinculados de unidades produtivas que de non ser adquiridas terían cesado no nego-
cio, incluirán unha axuda implícita de minimis, nos termos establecidos no artigo 5 
destas bases.

7. Plan de amortización.
Unha vez finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo realizarase en 
cotas trimestrais con vencemento o último día de cada trimestre natural, xunto coa 
cantidade destinada ao pago de xuros, con cotas constantes de xuros ordinarios máis 
amortización, unha vez finalizada a carencia. O plan de amortización será calculado 
polo Igape e incorporarase ao contrato de préstamo.
A beneficiaria terá a facultade de proceder ao reembolso total ou parcial da opera-
ción financeira, solicitando a liquidación mediante notificación dirixida ao Igape cun 
aviso previo mínimo de 15 días hábiles.

8. Garantías.
En función da dispoñibilidade e das características do proxecto.

9. Disposición dos fondos
O prazo máximo para dispoñer dos fondos obtidos dos préstamos e o número máximo 
de disposicións será o establecido no acordo de concesión. En todo caso este prazo 
non superará o período de carencia na amortización do préstamo.
O desembolso das operacións financeiras realizarase a solicitude da beneficiaria, con-
forme ao modelo do Anexo VII.2.

INVERSIÓNS OU GASTOS COMPUTABLES:

Para esta modalidade de préstamo poderán ser financiados os seguintes elementos: 
Bens tanxibles, Bens intanxibles, e capital de explotación.
O investimento en capital de explotación non poderá superar o 50% do gasto finan-
ciable total.
Os fondos non poderán destinarse a refinanciar débedas bancarias, saneamento de 
contas, ou a atender vencementos de cotas de préstamos, leasing ou outras opera-
cións financeiras, nin utilizarse como depósito para constituír garantías. En ningún 
caso realizaranse disposicións en efectivo, cheques ao portador ou transferencias 
a outras contas da mesma empresa, aínda que posteriormente sexan aplicados ás 
finalidades previstas.

CONTÍA DAS AXUDAS:

Con carácter xeral, os préstamos desta modalidade non terán a consideración de 
axuda, posto que o seu tipo de xuro determinarase aplicando os criterios da Comu-
nicación 2008/C14/02 da Comisión para que poidan ser considerados de mercado.

Non obstante o anterior, o tipo de xuro aplicable aos préstamos para proxectos consis-
tentes en apertura de novos establecementos, ou na adquisición por parte de tercei-
ros non vinculados de activos/unidades produtivas que, de non ser adquiridas terían 
cesado no negocio, será inferior en 1,5 puntos porcentuais ao determinado conforme 
ao Anexo II, incluirán unha axuda implícita de minimis, nos termos establecidos no 
artigo 5 destas bases.

PRAZOS

Prazo de presentación de solicitudes ata o 30/12/2021.
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ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: NOVACIÓNS PARA O REFINANCIAMENTO DE DÉBEDAS 
CO IGAPE (2021)

FINALIDADE: Bases reguladoras das novacións para o refinanciamento de débedas co 
Igape e convocar para o ano 2021 as devanditas operacións de refinanciamento, que 
non terán a consideración de axuda de estado, en réxime de concorrencia non com-
petitiva

TIPOS DE APOIO:

En función da situación da débeda que se vai novar, as operacións revestirán as se-
guintes modalidades:
1. Novación modificativa e, se é o caso, extintiva, de préstamos en vigor, para axustar 
o calendario de reintegro á capacidade de reembolso do titular. En todo o non modi-
ficado na novación, mantense vixente o establecido no contrato inicial de préstamo.
2. Novación extintiva de préstamos vencidos, ou das cotas ou cantidades impagadas 
de préstamos en vigor. Poderán formalizarse tanto cos titulares iniciais como cos ga-
rantes ou fiadores, ou cos titulares de bens que garantan a débeda. En todos os casos, 
suporá a formalización dun nova operación.
As solicitudes serán resoltas por orde de entrada de solicitudes completas no Igape, 
ata a total utilización do orzamento de convocatoria, en réxime de concorrencia non 
competitiva.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:

Poderán ser titulares das operacións de novación reguladas nestas bases as persoas 
físicas e/ou xurídicas que cumpran algún dos seguintes requisitos:
a) Sexan titulares de débedas vivas co Igape por préstamos en vigor, que presenten 
dificultades de liquidez que non lles permiten afrontar as obrigas de pagamento co 
calendario actual do préstamo.
b) Sexan titulares de débedas co Igape derivadas da falta de pagamento de préstamos 
xa vencidos.
c) Sexan fiadoras de préstamos do Igape con débedas vencidas.
d) Sexan titulares de bens que garantan débedas vencidas co Igape, derivadas da falta 
de pagamento de préstamos, e pretendan facer fronte ao reembolso das débedas para 
evitar a perda do ben.
Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas en que concorra algunha das 
circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Para 
os titulares sinalados nas alíneas a) e b) anteriores, exceptúanse as circunstancias 
previstas nas letras b), e) e g) do citado artigo 10.2, en atención á natureza das nova-
cións reguladas nestas bases cuxa finalidade é o reintegro de débedas preexistentes.

PRAZO:

O prazo de presentación de solicitudes rematará cando se produza a primeira das 
seguintes circunstancias:
 a) Que se esgote o crédito orzamentario
 b) 0 30/12/2021

MÁIS INFORMACIÓN:

Resolución do 26 de marzo de 2021 (DOG Nº 68 do 13/04/2021) – Bases reguladoras 
2021
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Lugar: Manchester Central, Manchester. Reino Unido

Datas: 18-21 de xullo 2021

Máis información: www.manchesterfurnitureshow.com

Salón das novidades e tendencia no sector do moble de interior

Lugar: Las Vegas Convention Center, Nevada, Las Vegas. EUA 

Datas: 20 ao 23 de xullo de 2021

Máis información: www.awfsfair.org 

Feira internacional do procesado da madeira e fabricación de mobles

Lugar: Melbourne Exhibition Centre. Melbourne, Australia

Datas: 15 ao 18 de xullo 2021

Máis información: www.aiff.net.au

Feira de moble e decoración

Lugar: Chennai Trade Centre. Chenai, India

Datas: 6 ao 8 de agosto 2021

Máis información: www.woodtechindia.in

Feira internacional da madeira e a industria de procesamento de madeira

Lugar: Expo Guadalajara. Guadalajara, México

Datas: 18 ao 21 de agosto 2021

Máis información: www.tecnomueble.com.mx

Exposición de maquinaria, materia prima y accesorios para la industria del 
mueble y la madera

Lugar: Feira de Milán, Milán. Italia

Datas: 05 ao 10 de setembro de 2021

Máis información: www.salonemilano.it

Feira de referencia no sector do moble e a decoración 

The Manchester Furniture Show

AWFS Las Vegas

Maiso & Objet PARÍS

Wood Tech India (6ª Edición)

Tecnomueble 

Salone Internazionale del 
Mobile 2021 Milán

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

Datas: 7 ao 11 de setembro de 2021 

Máis información: www.furniture-china.cn 

Exposición Internacional do moble de China

Lugar: Poznan Internationa Fair, Poznan. Polonia 

Datas: 14 ao 17 de setembro de 2021 

Máis información: www.drema.pl

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

Lugar: Londres. Reino Unido

Datas: 18 ao 26 de setembro de 2021 

Máis información: www.londondesignfestival.com 

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

Lugar: Messezentrum Bad Salzuflen, Bad Salzuflen. Alemaña

Datas: 19 ao 23 de setembro de 2021 

Máis información: www.mow.de

Feira do moble máis importante de Europa

Lugar: Valladolid, España

Datas: 21 ao 23 de setembro de 2021

Máis información: www.expobiomasa.com 

Feira dirixida a profesionais relacionados co mercado da biomasa

Lugar: Tüyap Fair Convention & Congress Center. Estambul

Datas: 9 a 13 de outubro de 2021

Máis información: www.intermobistanbul.com 

Feira Internacional de produción de moble e de transformación de madeira

Furniture China 2021 

Drema Furnican Poznan 2021

London Design FestivalMaiso & Objet PARÍSAustralian International Furniture 

MOW 2021

Revista Albura

Expobiomasa

Intermob



Lugar: Brno Exhibition Centre, República Checa

Datas: 13 ao 15 de outubro de 2021

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

Feira internacional da industria da madeira e o moble

Lugar: Brussels Expo – Bruxelas. Bélxica

Datas: 7 ao 10 de novembro de 2021 

Máis información: www.meubelbeurs.be 

Feira de mobiliario e deseño de interiores

Lugar: Colonia, Alemaña

Datas: 9 ao 10 de  novembro de 2021

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

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

Lugar: Sofia. Bulgaria

Datas: 10 ao 13 de novembro de 2021

Máis información: www.technomebel.bg

Feira para o traballo da madeira e a produción de mobles

Lugar: Sydney, Australia

Datas: 11 ao 13 de outubro de 2021

Máis información: designbuildexpo.com.au

Profesionais da arquitectura, deseño e construción achéganse a esta feira en bus-
ca de novos produtos, materiais, ideas e tendencias da industria

Lugar: Jacob K. Javits Convention Center, Nova York. EUA

Datas: 14 ao 15 de novembro de 2021

Máis información: www.icff.com

Feira internacional que mostra as novidades e innovacións  relacionadas co moble 
e a decoración 

Wood Tec 2021

Brussels Furniture Fair

Branchentag Holz 

Feiras
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Technomebel Sofia 

Design Build Reimaniged 

ICFF 2021 New York
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