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Editorial

Os que asististes á Asemblea do pasado 17 de xuño, xa me escoitastes estas 
palabras dirixidas ao presidente da Xunta de Galicia, ao conselleiro do Medio Rural, 
ao director da Axencia Galega da Industria Forestal e demais convidados. Tampouco 
era ningunha novidade porque, como nos gusta dicir, no Cluster levamos o ADN da 
cadea de valor da madeira.

Gústanos dicir que nas deliberacións co resto da cadea buscamos o que nos une, 
pero se tivéramos que explicar cal é o noso feito diferencial, sería o que non temos 
ningún feito diferencial porque estamos en todas as visións, de abaixo a arriba e de 
arriba a abaixo, mellor dito, para nós non hai un principio ou un final na cadea porque 
todas as actividades están intimamente ligadas e son estreitamente dependentes.

As nosas asociacións irmás teñen ámbitos territoriais ou unha especialización con-
creta. A nosa Xunta Directiva é un exemplo de diálogo entre visións que van dende 
os serradoiros, o taboleiro, o deseño, o Contract, a pasta de papel, a enerxía ou a 
innovación tecnolóxica. O noso día a día conxuga todas esas linguaxes e visións, se-
guramente por ese motivo, atopámonos moi cómodos traballando coas asociacións 
no seo das comisións para elaborar propostas que recollan as prioridades que son 
unánimes a todos os segmentos da cadea de valor.

Tamén aprendemos que ao recurso vénlle ben que lle apoie o Deseño, pois lle axu-
da a ter contacto coas tendencias, incluso a estar atento a potenciais novas canles 
e aplicacións. Tamén transmite unha visión de que todos estamos vinculados e que 
non só preocúpanos a produción forestal, senón a xeración de valor e dispoñer dun-
ha cadea rica e diversa que a faga máis resiliente ante as vicisitudes do mercado. 
En xeral, a convivencia tamén nos serve para xerar deontoloxía e boas prácticas, 
transmitindo á sociedade os valores que aportamos.

Debemos aproveitar todo o potencial que nos ofrece o recurso sen descoidar o 
percorrido que aínda temos para desenvolver a cadea. Mencionáballe ao presidente 
da Xunta de Galicia o exemplo de Puleva, situada en Granada, onde non teñen 
recurso. Sen embargo, souberon desenvolver todo o seu potencial. Non se trata de 
producir volume senón de conseguir todo o valor posible. Nun apartado, transmitíalle 
ao conselleiro do Medio Rural que sobraba explicarlle que non se trata de producir 
grandes volumes de viño a granel, senón de saber posicionarse cun viño de autor.

Neste sentido, o deseño industrial ten moito que facer, sobre todo, se sabemos que 
contamos coa alta costura da ebanistería e o interiorismo como é o Contract. Fai 
falta dar o paso ao “pret a porter” para que poidan editar e comercializar produ-
to propio, con catálogos que sexan referente a nivel internacional. Podo asegurar 
que coñezo algunhas marcas recoñecidas que non pasarían o control de calidade 
do noso Contract pero, que no seu momento, deron o paso que agora podemos 
conseguir no ámbito da nosa cadea. O estímulo tamén o poden compartir os que 
xa fan deseño industrial e buscan conseguir a máxima personalización baseada na 
máxima estandarización. 

Nestes días tamén fomos informados do traslado da Axencia Galega da Industria 
Forestal, que dependía da Consellería de Economía, Industria e Innovación e agora 
pasa a depender da Consellería do Medio Rural. Tivemos a oportunidade de trans-
mitir o noso ofrecemento entusiasta de colaboración ao novo Director, que nos 
motiva coa ilusión renovada que transmite.

Desexamos que os obxectivos de consolidación da Cadea e os proxectos que xa 
lle esbozamos, váianse encarrilando e que pronto poidamos trasladarvos os logros 
alcanzados.

Non quixera terminar este escrito sen destacar o recoñecemento que este ano ou-
torgamos ao Servizo Galego de Saúde como socio de honor do CMD, o duodécimo 
da entidade, que ven a representar o traballo que vimos realizando dende hai anos 
de posta en valor da biofilia, sendo pioneiros en visibilizar o tándem madeira-saúde 
e coñecedores de todo o labor que o SERGAS está a facer nesta mesma liña. 
Estamos convencidos que se abren ante nós ilusionantes proxectos, aliñados coas 
inquedanzas do noso novo socio de honor.

Aproveito para desexarvos que gocedes dunhas merecidas vacacións. Vémonos á 
volta coa idea de poder atoparnos máis a miúdo. Un dos anunciados primeiros en-
contros será precisamente co novo director da Axencia Galega da Industria Forestal, 
repetindo a fórmula de “Momentos con...”. Alí esperámosvos para seguir recollendo 
a intelixencia colectiva que sempre nos achegades nestes encontros. 

No CMD levamos o ADN da cadea de valor da madeira
José Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou a súa Asemblea 
Anual de asociados onde se fixo un percorrido polas principais activi-
dades do exercicio anterior e expuxéronse os novos retos aos que se 
enfronta a entidade este ano. O acto foi clausurado polo presidente da 
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e o presidente do CMD, José Manuel 
Iglesias.

Durante o transcurso da Asemblea, o CMD compartiu os resultados aca-
dados polas empresas asociadas. Neste sentido, 2021 pechouse cunha 
facturación conxunta das empresas do CMD con centro de produción 
en Galicia de 1.774 millóns de euros, dando emprego directo a máis 
de 5.500 persoas. Este dato supón un incremento do 18% con respec-
to ao ano anterior. Tendo en conta a facturación das súas empresas 
asociadas, o CMD representa o 90% da facturación total do sector da 
madeira en Galicia, aglutinando a empresas de toda a cadea de valor 
industrial da madeira.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia 
celebrou a súa Asemblea Anual na que se 
deron as cifras de facturación e emprego das 
empresas asociadas con actividade produti-
va en Galicia, así como os retos  para este ano

A facturación das empresas do CMD representa o 90% 
da facturación total do sector da madeira en Galicia
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No transcurso da Asemblea, o CMD nomeou 
ao Servizo Galego de Saúde como o seu duo-
décimo socio de honor pola súa implicación e 
compromiso en potenciar o binomio Saúde e 
Madeira, velando polo benestar das persoas 

Balance moi positivo e novos retos ante un futuro prometedor

O peche do pasado exercicio resultou moi positivo para a entidade 
grazas a, entre outros aspectos, a incorporación de novos asociados 
estratéxicos que, sen dúbida, contribuirán a mellorar a competitivida-
de do sector. Ademais, as empresas se enfrontan a un escenario favo-
rable que debe ser aproveitado polo sector, debido ás oportunidades 
que nos ofrece a bioeconomía, que abre infinitas posibilidades para as 
empresas.

Pola contra, tamén se analizou o contexto xeral de gran incerteza, 
con elevadas taxas de inflación que repercutirán negativamente no 
desenvolvemento da actividade.

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, destacou na súa interven-
ción a importancia do traballo en unidade na cadea de valor da madei-
ra para acadar os obxectivos fixados a favor do sector. Neste sentido, 
puxo de exemplo o modelo que se emprega no seo do Cluster, confor-
mado por empresas de todos os elos da cadea e que ten no seu ADN o 
entenderse con todos eles.

Ademais, quixo sinalar a importancia de comprender a cadea, de arri-
ba a abaixo e de abaixo arriba. Así, reflexionou sobre a importancia da 
xestión do recurso forestal, aproveitando as magníficas condicións que 
ten Galicia para a produción do mesmo. Non obstante, fixo fincapé na 
necesidade de poñer máis atención no mercado e na xeración de valor, 
para fortalecer a cadea de valor no seu conxunto.

Asemblea Anual CMD



7

Revista Lignum

Aposta polo deseño industrial

Tralo traballo realizado durante estes anos a favor da unidade da ca-
dea, o presidente do CMD sinalou a necesidade de apostar firmemente 
polo deseño industrial. Segundo as súas palabras, “o deseño é creación 
pero tamén é industria”. Neste sentido, afirmou que se debe apro-
veitar o coñecemento que hai nas fábricas e nos talleres de carpinta-
ría, trasladando ese coñecemento ás Universidades. Coa finalidade de 
aproveitar esta potencia, ese coñecemento débese unir á industria. “O 
deseño-manifestou-debe ser a etiqueta das empresas”.

Pola súa parte, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, fixo 
un chamamento, na clausura da Asemblea, a “aproveitar o liderado fo-
restal de Galicia en España”, lembrando que a comunidade é a primei-
ra potencia na xeración de materia prima, na creación de riqueza e 
emprego e na capilaridade da propiedade forestal. Ademais, destacou 
que “a innovación, a formación, a cooperación e a competitividade” 
sustentan a Axenda de Impulso da Industria Forestal que pretende se-
guir modernizando un dos motores da economía do rural.

O presidente da Xunta de Galicia destacou a 
Galicia como potencia na xeración de mate-
ria prima, na creación de riqueza e emprego 

e na capilaridade da propiedade forestal

777
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O Servizo Galego de Saúde, duodécimo socio de honor do CMD

No seo da Asemblea, o CMD nomeou ao Servizo Galego de Saúde, SER-
GAS, como novo socio de honor da entidade polo seu compromiso en 
potenciar o binomio Saúde e Madeira velando polo benestar das per-
soas. Recolleu o recoñecemento o seu xerente, José Flores.

Esta relación comezou hai anos a través dunha estreita relación do 
CMD co Cluster Saúde de Galicia. No ano 2020, tralo confinamento 
motivado polo COVID, ambas entidades asinaron un convenio para co-
laborar na procura de solucións seguras e confiables para a volta á nor-
malidade. A unión propiciouse co fin de poder ofrecer espazos seguros 
que garantisen a saúde das persoas.

Tras esta primeira iniciativa, viñeron outras como a posta en marcha 
de faladoiros sobre a relación que existe entre o emprego da madeira e 
o benestar das persoas, a posta en valor da biofilia ou a participación, 
máis recentemente, na Nova Bauhaus Europea, entre outras.

Trátase do duodécimo galardón que outorga o CMD co que trata de 
poñer en valor a función de promoción da madeira por parte de per-
soas, institucións ou grupos empresariais. Antes xa o recolleron Xosé 
Otero Pombo, Xosé Lois Martínez, Consorcio da Cidade de Santiago de 
Compostela, Grupo Inditex, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
Fundación Juana de Vega, Escola de Arquitectura da Coruña, Tomás 
Alonso, Fundación Laboral da Construción, Universidade de Santiago 
de Compostela e Venancio Salcines. 

“o deseño debe ser a etiqueta das empresas, 
aproveitando o coñecemento que existe nas 

fábricas e nos talleres de carpintaría”

Madeira e Saúde convértense nun binomio 
indisoluble, fundamental para a mellora da 
calidade de vida das persoas
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O CMD nomeou como duodécimo socio de honor da entidade ao Servizo 
Galego de Saúde polo traballo que está a desenvolver na procura do 
benestar dos seus usuarios a través da renovación integral da aten-
ción primaria de maneira respectuosa co medio ambiente, impulsando 
o uso da madeira nas consultas e salas de espera e humanizando as 
contornas. Ademais, o seu liderado na Nova Bauhaus Europea mostra 
o seu compromiso en avanzar cara a cidades biosaudables, sostibles e 
biofílicas que contribúan a unha conexión coa natureza que axude a 
mellorar a calidade de vida.

Deste modo, consolídase o binomio saúde-madeira, binomio que co-
mezou cunha estreita relación co Cluster Saúde de Galicia que se ma-
terializou nun convenio de colaboración entre ambas entidades, no 
que se comezou a traballar tralo confinamento para a procura de solu-
cións seguras e confiables na volta á normalidade ou a posta en marcha 
dunha serie de faladoiros cos que se aborda a relación tan estreita que 
existe entre o emprego da madeira e o benestar das persoas, así como 
a importancia da biofilia para a saúde mental e física, entre outros.

Falamos co xerente do SERGAS, José Flores, para coñecer os próximos 
retos aos que se enfrontan dende a entidade.

Dende o SERGAS, como valoran este recoñecemento das empresas do 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia?

Sen dúbida, con moita gratitude,  xa que nos consta que estas empresas 
levan traballando arreo pola sustentabilidade galega, promovendo o uso 
da madeira coma unha alternativa para mellorar a calidade de vida das 
persoas. Para o SERGAS é importante que, dende o tecido empresarial

José Flores, xerente do Servizo Galego de Saúde, valora o recoñecemento que o CMD fixo á 
entidade como socio de honor e comparte os próximos retos aos que se enfrontan o sector da 
madeira e a saúde para conseguir unha sustentabilidade social, económica e medioambiental

“O binomio de traballo saúde e madeira é unha oportunida-
de para conseguir o cambio cara a cidades sostibles, inclu-

sivas e saudables”

“Para o SERGAS é importante que, dende 
o tecido empresarial da madeira, sexa va-
lorado o noso traballo por facer un siste-
ma sanitario máis sostible e resiliente que 
responda ás necesidades da poboación 
galega”
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da madeira, sexa valorado o noso traballo para facer un sistema sani-
tario máis sostible e resiliente, que responda ás necesidades presentes 
e futuras da poboación galega. O cambio climático é un problema glo-
bal de saúde pública e o benestar das persoas é o obxectivo último do 
sector sanitario, por iso, centrar o noso esforzo en curar a saúde do 
planeta ao mesmo tempo que curamos a saúde dos galegos e galegas é 
o reto que temos que asumir. Este recoñecemento axudará a dar visibi-
lidade á aposta do SERGAS polo desenvolvemento sostible en todos os 
ámbitos: social, económico e medioambiental; é o único camiño cara 
un entorno saudable, equilibrado cara o planeta e os seus habitantes. 

O tándem madeira e saúde pode parecer, de entrada, unha curiosa 
unión. Cando comezan os primeiros pasos para incorporar este material 
natural nos centros de saúde?

A madeira é o material por excelencia do século XXI; é un material na-
tural que fixa, retén e substitúe o CO2 e que require dun baixo consumo 
de enerxía, poucos residuos e pode reducir o impacto ambiental ata un 
96%.
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Levamos anos con diferentes proxectos de innovación social, utilizan-
do a madeira como material para mellorar a experiencia do usuario. 
Xa no ano 2015, remodelamos en madeira o servizo de urxencias do 
Complexo Hospitalario de Pontevedra e a sala Dr. Miguel Blanco para 
pacientes con Ictus no Hospital Clínico Universitario de Santiago. No 
2018, apostouse por traballar con espírito de circularidade en colabo-
ración coa Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), para promover 
proxectos singulares que favorezan á mellora da calidade de vida das 
persoas que viven en Galicia e, á súa vez, promover unha economía 
máis verde respectuosa co medio ambiente, que xa comezou co Pac 
de A Laracha.

Ademais do esforzo realizado nos equipamentos, teñen en marcha ou-
tros proxectos relacionados coa biofilia co gallo de mellorar a recupera-
ción dos pacientes?

O Hospital Álvaro Cunqueiro é un hospital baseado na arquitectura cura-
tiva plasmada na creación de espazos iluminados con luz natural, inspi-
rado nas velas dun barco que conta coa presenza dun xardín terapéutico 
como elemento de diminución do estrés.

Os centros de saúde que xa están en marcha para ser construídos con 
madeira son o de O Porriño, Abegondo, Antas de Ulla e o futuro Centro 
Integral de Saúde de Ourense no que a madeira xogará un papel funda-
mental.

A aposta será utilizar a madeira na remodelación de consultas, hospita-
lización e salas de estar de hospitais e centros de saúde.

Centro de Urxencias de Laracha
Fotografía: Héctor Santos Diez

“O noso obxectivo é transformar a forma de 
vivir e construír a través da sustentabilidade, 
a inclusión, a beleza e sen deixar a ninguén 

atrás”

O SERGAS é socio oficial da New European Bauhaus. Que implica isto? 
Que accións se levarán a cabo no marco desta iniciativa?

O Servizo Galego de Saúde aporta a súa experiencia e lidera o proxecto 
marco co sector saúde como eixo vertebrador e impulsor da transfor-
mación cultural baseada na sustentabilidade, a inclusión e a estética 
beleza, os tres piares da New European Bauhaus, un proxecto global 
que aglutina a diferentes actores da sociedade galega, administracións 
públicas da Xunta de Galicia, Fundacións, empresas, Universidades. 

Un acordo marco para Galicia liderado por SERGAS (Galaria, EPSS, 
ACIS), acompañado polas institucións da Xunta de Galicia: XERA, GAIN, 
AGADER, IGVS e máis a Fundación Cidade da Cultura; as 3 Universida-
des galegas: USC, UDC, UVIGO;  Fundacións: ERLAC, FEUGA, Juana de 
Vega e Escola de Paisaxismo de Galicia; Cluster da Madeira e o Deseño 
de Galicia; Cluster Saúde Galicia; Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia. Este acordo marco está aberto para as entidades que queiran 
formar parte do mesmo. 

O noso obxectivo é transformar a forma de vivir e construír a través da 
sustentabilidade, a inclusión, a beleza e sen deixar a ninguén atrás.

A sustentabilidade, dende os obxectivos climáticos ata a circularidade, 
a contaminación cero e a biodiversidade. A estética ou beleza, dende 
a calidade da experiencia e o estilo, máis aló da funcionalidade. A 
inclusión, dende a valoración da diversidade ata a garantía da accesi-
bilidade e a asequibilidade.

Neste senso, conformamos un proxecto marco para Galicia, replicable 
noutros territorios con 5 camiños da sustentabilidade: un camiño de 
espazos verdes para a convivencia; outro camiño para o deseño dun 
espazo para a convivencia saudable, un living lab rural; outro para a 
resiliencia, sustentabilidade, accesibilidade e arte para a integración: 
arte espida, proxecto global e living lab saúde; outro camiño coidando 
dende a natureza e en clave verde e dixital; e o quinto camiño de 

mobilidade e accesibilidade, conexión territorial, cohesión social para 
entender, anticipar e minimizar as ameazas para a saúde causadas polo 
cambio climático. 

O confinamento puxo de manifesto a importancia do contacto coa na-
tureza para a saúde física e mental. Dende o punto de vista da saúde, 
estamos ante un cambio dos modelos das cidades e dos espazos para ir 
aliñados con estas demandas da sociedade?

As circunstancias nas que as persoas nacen, crecen, viven, traballan 
ou envellecen, incluíndo o sistema sanitario, inflúe directamente na 
vida das persoas. 

Necesitamos un cambio de paradigma da nosa forma de vivir para 
abordar os novos retos aos que nos estamos enfrontando. Por iso, é 
importante que as persoas sexan conscientes diso e apostemos todos 
xuntos por este cambio tan necesario nos lugares onde vivimos, nos 
relacionamos e traballamos. Somos natureza e necesitamos estar en 
contacto con ela; é bo para a nosa saúde e o noso benestar. Por iso, 
dende o Servizo Galego de Saúde apostamos por proxectos baseados 
máis aló da funcionalidade, baseándonos na biofilia e integrando os 
espazos e conectándoos a través da natureza, para que ademais sexan 
exemplo a seguir por outros sectores da sociedade.  

En que liña deben traballar os sectores da saúde e a madeira, conxun-
tamente, para conseguir este cambio real cara a cidades sostibles, 
inclusivas e saudables? 

O binomio de traballo saúde e madeira é unha oportunidade para con-
seguir o cambio real cara a cidades sostibles, inclusivas e saudables, 
pero non soamente deben traballar estes dous sectores conxuntamen-
te, necesitamos traballar coa sociedade en xeral, e esa é a nosa res-
ponsabilidade: trasladar esta necesidade. 

Temos que ter presente que cada persoa mira a vida dende unha reali-
dade diferente; necesitamos contar con todas as visións para integrar 
a diversidade.

Cando traballemos con diferentes perspectivas, poderemos acadar 
mellor os eixos fundamentais que temos por diante coma a reconexión 
da natureza, a recuperación do ciclo de vida e promover a economía 
circular, axudar ás persoas a recuperar o sentimento de pertenza e dar 
prioridade aos lugares e as persoas que máis o necesitan. Así, podere-
mos apostar pola cohesión social e acadar unha sociedade sa, próspe-
ra, que coida do planeta.
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia organizou, en colabora-
ción co Instituto Galego de Promoción Económica, a undécima edi-
ción dos Encontros Online de Innovación en Madeira, Meeting Point 
Lignum. A través de charlas didácticas, diferentes profesionais com-
partiron as súas experiencias en construción sostible e emprego da 
madeira, ademais de amosar novidosos produtos realizados con este 
material. O punto de encontro foi www.meetingpointlignum.com. 

Esta cita consolidouse ao longo destes once anos nun punto de encon-
tro para arquitectos, deseñadores e empresas do sector da madeira 
interesados en coñecer novos usos e exemplos de éxito en constru-
ción e rehabilitación con este material. A plataforma conta con preto 
de 30.000 seguidores e máis de 40 relatorios de recoñecidos profe-
sionais a nivel nacional.

Referentes no emprego da madeira

Esta edición contou coa intervención de Seara Peleteiro Arquitectos 
quen expuxeron “Reflexións: Arquitecto e Oficio”. Este estudo, dirixi-
do por Juan Seara e  Berta Peleteiro, destaca por numerosos recoñe-
cementos como o premio COAG de Rehabilitación, premio AFOMOUR 
ou varios premios Gran de Area, sendo ademais finalistas do Premio 
Juana de Vega de edificación, dos premios COAG nas últimas tres 
edicións, ou en Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Xunta de 
Galicia, entre outros.

Fuertes Penedo Arquitectos, estudo que conta cun Premio na XV Bie-
nal Española de Arquitectura e Urbanismo, Premio Young European 
Architects 2020 ou o Premio Categoría Rehabilitación en XIX Premios 
COAG 2021, entre outros, expuxeron baixo o título “Madeira e es-
cala”. 

Na segunda xornada, o estudo Prieto+Patiño Arquitectos compartiron 
as súas experiencias cun faladoiro baixo o título “Madeira e Pau”. 
A oficina conta, entre outros, co Premio Galego de Arquitectura da 
Xunta de Galicia; o Young Architects; o Biennale Architettura di Ve-
nezia ou diferentes recoñecementos nos Premios COAG.

Máis de 1.500 persoas consultaron as intervencións de Seara Peleteiro, Fortes Penedo, 
Prieto+Patiño e FLU-OR Arquitectura que se emitiron a través de meetingpointlignum.com

Laminados Villapol, Senssia, Molduras del Noroeste, Grupo Siero e Wood is wood foron as 
empresas patrocinadoras desta edición 

O CMD celebra 11 anos de Meeting Point Lignum, 
Encontros Online de Innovación en Madeira, co foco 

posto nos beneficios sostibles do material 

O papel do arquitecto ao servizo da 
sociedade quedou de manifesto nesta 

undécima edición onde se destacou 
unha arquitectura por e para as per-

soas e cun gran respecto pola súa 
contorna

10 XI Meeting Point Lignum
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A plataforma conta con preto de 30.000 se-
guidores e máis de 40 relatorios de recoñeci-

dos profesionais a nivel nacional 

Seara Peleteiro Arquitectos

Fuertes Penedo Arqquitectura

Prieto+Patiño Arquitectos

  Flu-or Arquitectura

O broche de ouro desta undécima edición correu a cargo de Flu-or 
Arquitectura, coa intervención titulada “Toma de contacto”, quen o 
seu traballo abarca dende a pequena escala co deseño e a autocons-
trución de mobiliario, proxectos de edificación e proxectos urbanos. 
Desenvolveron e construíron diversas pezas de mobiliario con estru-
tura metálica e madeira, como os que se poden atopar no vestíbulo 
do Teatro Valle-Inclán, de Madrid, ou en intervencións efímeras como 
a exposición “Connecting Nature” e a instalación “Quick Getaway”, 
entre outros.

Todas as intervencións desta edición, que estivo patrocinada por La-
minados Villapol, Molduras del Noroeste, Senssia, Grupo Siero e Wood 
is wood, pódense consultar na web meetingpointlignum.com 

XI Meeting Point Lignum
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O proxecto, liderado pola Plataforma de 
Enxeñería da Madeira Estrutural da USC, 
pretende reducir as emisións de gases de 
efecto invernadoiro a través dunha solu-
ción innovadora construtiva

12 Proxecto LIFE EcoTimberCell

O proxecto LIFE EcoTimberCell, de mitiga-
ción do cambio climático, presenta as súas 

principais conclusións 

• Reducir o uso ao mínimo dos adhesivos estruturais que empregan 
necesariamente os produtos laminados

Produtos e sistemas ETC

O elemento estrutural básico é a viga EcoTimberCell. Este elemento 
estrutural é un novo produto formado por dous cordóns de madeira 
serrada, de pequena sección empalmada por testa mediante unión 
dentada, conectados mediante dúas almas de taboleiro tipo Hard-
board ecolóxico.

O nome do proxecto EcoTimberCell está inspirado nas células que 
forman a estrutura da madeira, unhas células de forma tubular de 
máxima eficiencia estrutural, que dotan ao material dunha relación 
resistencia/densidade extraordinaria.

A partir da viga EcoTimberCell desenvólvense sistemas de muros, 
forxados e cubertas (Sistema ETC Box e ETC Frame) para incorporar 
directamente á construción ou incorporados en vivendas modulares 
prefabricadas (ETC Home).

No seo da USC creouse a consultora TimberSoul by Cándido Hermida 
que comezou neste 2022 a súa actividade empresarial, especializada 
en construción en madeira e coa vocación de fabricar e comercializar 
os sistemas estruturais EcoTimberCell.

Life EcoTimbercell é un proxecto do Programa LIFE de mitigación do cam-
bio climático, desenvolvido pola Plataforma de Enxeñería da Madeira Es-
trutural da USC, Betanzos HB, Fundación CETEMAS, 3edata e o Instituto 
da Tecnoloxía da Construción de Cataluña (ITEC).

O emprego da madeira como material que se incorpora ás estruturas das 
edificacións volve a ser unha realidade, impulsada principalmente por no-
vos produtos tecnolóxicos que ofrece a industria, como son os paneis de 
madeira contralaminada ou CLT. A madeira, como os produtos derivados, 
é unha das claves para acadar os obxectivos do Desenvolvemento Sostible, 
polo que a súa demanda incrementarase ano tras ano.

A solicitude do proxecto LIFE EcoTimberCell xurde da necesidade de pen-
sar sobre o uso racional dos recursos. A clave que dirixe o proxecto é 
a posta no mercado de produtos estruturais que aproveiten ao máximo 
os recursos locais, permitindo unha construción económica e de alta efi-
ciencia enerxética, reducindo desta maneira o uso de materias con alto 
impacto ambiental.

Obxectivos do Proxecto

O proxecto LIFE EcoTimberCell contribúe, principalmente, á redución na 
emisión de CO2 e, á súa vez, á resiliencia climática. Este obxectivo con-
séguese incidindo sobre o uso sostible da biomasa sólida, ao substituír os 
materiais de construción tradicionais polos sistemas EcoTimberCell (ETC), 
máis eficientes e sostibles.

Ademais da redución nas emisións, o proxecto contribúe a:

• Aforrar enerxía e recursos na produción de elementos estruturais 
para a edificación

• Reducir a demanda enerxética no uso dos edificios

• Reducir a cantidade de residuos xerados pola construción

• Dotar de maior valor engadido á madeira local

• Incrementar a demanda de madeira local con certificación forestal 
sostible
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40 directivos de 24 empresas do sector participan no Programa de Me-
llora da Eficiencia Directiva que lidera o Cluster da Madeira e o Deseño 
de Galicia, coa colaboración da Escola de Negocios IESIDE Instituto de 
Educación Superior Intercontinental da Empresa e a axuda do Instituto 
Galego de Promoción Económica, coa finalidade de dar resposta ás 
demandas dos seus asociados.

Directivos do ámbito do aproveitamento forestal, aserrío, industria do 
taboleiro, carpintaría, moble, canal Contract, construtoras e enxeñe-
rías danse cita, ata o próximo 2 de decembro, nun programa de forma-
ción avanzado deseñado especialmente, conforme ás necesidades que 
trasladaron as empresas ao CMD.

Abórdanse dende metodoloxías Agile de xestión de proxectos, análise 
e diagnóstico económico-financeiro da empresa, ata o desenvolvemen-
to de habilidades de comunicación e xestión positiva do estrés, entre 
outros.

Formación, aceno de identidade do CMD

Ademais, este Programa de Formación Directiva exponse como un 
itinerario que se desenvolverá ao longo de todo o ano, totalmente 
flexible, de forma que ademais dos 40 directivos xa inscritos, póidan-
se ir inscribindo máis persoas en función das necesidades e dispoñi-
bilidade das empresas, conforme se vaia percorrendo este itinerario. 
Ademais, pódese ir variando as persoas que asistan a cada módulo, 
en función dos intereses da empresa.

Formación CMD

Dende o CMD, destácase a boa acollida que tivo este formato flexi-
ble de formación, deseñado dende a entidade cun único obxectivo: 
adaptarse ás necesidades dos seus socios.

Formación, seña de identidade do CMD

O CMD, dende o seu nacemento no ano 2001, organizou máis de 40 
cursos de formación, contando con máis de 730 persoas formadas. 
Nos 5 plans estratéxicos postos en marcha pola entidade, a formación 
tivo sempre un peso fundamental, conscientes da necesidade da reci-
claxe profesional para ser máis competitivos e eficientes.

Coa posta en marcha deste Programa, o Cluster realizou un impor-
tante esforzo de coordinación e de escoita activa, e o resultado é 
a oferta dun programa que pensa nas necesidades do asociado, con 
flexibilidade ao día a día e coa mirada posta no mercado. 

40 directivos de 24 empresas do sector da madeira parti-
cipan no Programa de Mellora de Eficiencia Directiva im-

pulsado polo CMD
Coa colaboración da Escola de Negocios 
IESIDE, os directivos abordarán dende 
metodoloxías Agile de xestión de proxec-
tos, análise e diagnóstico económico-fi-
nanceiro das empresas, ata o desenvolve-
mento de habilidades de comunicación e 
xestión positiva do estrés, entre outras

Dende o seu nacemento, a formación conti-
nua dos seus asociados é unha prioridade do 
CMD, outorgándolle un peso fundamental en 

todos os plans estratéxicos da entidade
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Cristina Ansede e Alberto Quintáns son a esencia do estudo Ansede 
Quintáns Arquitectura, con base en Vigo e Santiago de Compostela 
dende 2005. Dedícanse á redacción e dirección de obras de proxectos 
de rehabilitación, arquitectura de nova planta, reformas e interio-
rismo. Cunha especial sensibilidade cara a rehabilitación, no CMD xa 
tivemos a sorte de contar con eles en diferentes xornadas, achegán-
donos o seu traballo. 

Na actualidade, están a traballar, entre outros, na relación que exis-
te entre a arquitectura, o deseño de espazos e a saúde. Como mostra 
disto, é a súa implicación na New European Bauhaus, que busca avan-
zar cara cidades biosaudables, sostibles e biofílicas que contribúan 
a unha conexión coa natureza, ou na posta en marcha do ciclo de 
conferencias A Casa Invisible, no que se destacou o papel que xogan 
os arquitectos na construción do benestar do espazo habitado. 

De neuroarquitectura e da importancia que ten o deseño dos espazos 
na procura do benestar e dunha mellora calidade de vida, falamos 
neste espazo con eles.

Existen numerosos estudos que inciden en como a contor-
na e os espazos inflúen nas persoas, na súa saúde e benes-
tar. Que aspectos se deben ter en conta á hora de deseñar 
unha casa para conseguir que sexa saudable?

A contorna inflúe e moito máis do que somos capaces de percibir. 
Pero son moitos os aspectos nos que unha vivenda interfire coa saú-
de dos seus habitantes. Ademais da contorna, tamén hai aspectos 
físicos, químicos, psicolóxicos, etc. No mesmo xeito que para que a 
nosa vida sexa saudable podemos incorporar novos hábitos, nas nosas 
casas podemos optar por mellorar aspectos concretos. A saúde en 
global, en realidade, abarca todo.

Por poñer exemplos concretos, na actualidade o deseño biofílico ad-
quiriu unha especial relevancia. Trátase dunha metodoloxía de dese-
ño que trata de traducir aos espazos que habitamos, interiores e 
exteriores, os beneficios innegables que a natureza no noso hábitat 
exerce sobre nós. Refírese a aspectos sensoriais, formolóxicos ou de 
relación entre o refuxio e a contorna. Tamén se fala de neuroarqui-

Revista Lignum

“O deseño biofílico trata de traducir aos espa-
zos que habitamos, os beneficios innegables 

que a natureza exerce sobre nós” 

Ansede Quintáns Arquitectos achéganos aos conceptos de neuroarquitectura, deseño biofí-
lico e psicoloxía ambiental fundamentais nesta época na que comezamos a ser conscientes 
de como as casas afectan á saúde dos seus habitantes 

tectura que é unha disciplina que aúna neurociencia e arquitectura 
para coñecer as nosas reaccións a nivel fisiolóxico nos espazos e da 
que se están extraendo conclusións interesantes.

A psicoloxía ambiental tamén arroxa luz sobre o que nos fai sentir 
ben nun espazo e, tantas outras disciplinas que, de forma conxunta, 
crean cada vez máis coñecemento que os arquitectos debemos em-
pregar, na medida do posible, nas nosas obras.

Vivimos unha época na que por fin, todos nós, non só os investigado-
res, comezamos a ser conscientes de que a nosa casa afecta á nosa 
saúde e isto traerá moitos cambios nun futuro próximo, dende moi 
diversas disciplinas. Os arquitectos somos os encargados de recoller 
todas estas propostas e traducilas á realidade.

Existe un antes e un despois no deseño de espazos trala 
pandemia?

Trala pandemia detectamos un cambio en relación ao que os nosos 
clientes queren e iso xerará, inevitablemente, novos deseños. Por 
fin, todos somos conscientes do que unha casa pode facer por nós. 
Ata ese momento, as nosas casas complementábanse cos espazos pú-
blicos exteriores da cidade. Nas cidades, a metade das nosas casas 
son as rúas, os parques e as prazas. Cando nos privan desa relación, 
algunhas casas saen moi mal paradas. 

Na nosa opinión, isto debería traer consigo novos requisitos de vi-
venda: luz solar directa unhas horas ao día en edificios novos ou a 
incorporación de balcóns onde sexa posible.

14
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15Miradas sobre a industria da madeira: Ansede e Quintáns
Existe unha obsesión pola vivenda unifamiliar por esta experiencia 
traumática que vivimos, pero tamén moitas máis gañas de espazos 
exteriores en pisos, máis nun lugar como Galicia no que antes se 
pechaban os balcóns sempre que era posible.

Pensamos que o gran cambio é que todo o mundo púxose a pensar en 
que esperan da súa vivenda; isto traerá unha oferta de vivenda de 
mellor calidade.

O teletraballo permitirá tamén, a deslocalización e, quizais, isto 
sexa o mellor revulsivo para a repoboación do rural. O ser humano 
esquece rápido pero, neste caso, esperemos que non tanto, porque 
o que é bo para un tempo de confinamento, tamén o é para longas 
tempadas que temos que pasar ás veces en casa por outros motivos. 
Unha casa, por se mesma, pode crear rutinas saudables no noso día a 
día, sen que sexamos conscientes e iso, pode mellorar ou empeorar 
a nosa vida.

A que retos nos enfrontamos nos edificios públicos ou nas 
rúas para poder implementar medidas saudables?

En obra nova, o tema é máis sinxelo porque a liberdade é maior, pero 
a incorporación de elementos naturais en determinadas zonas non 
é tan sinxelo. Aínda así, sempre se pode facer algo, por exemplo, a 
través dos materiais que empregamos en rehabilitación de inmobles 
existentes. O uso de determinados materiais naturais como a madei-
ra, mellores illamentos ou ventilación de calidade, fan que o aire 
interior das vivendas ou edificios públicos poida ser de mellor calida-
de. A nivel visual, canto máis poidamos relacionarnos coa natureza 
ou con materiais naturais, será mellor.

A falta de cohesión social ou outros aspectos como o ruído ao que 
estamos sometidos, a luz nocturna artificial e a inseguridade son ta-
mén factores a ter en conta para que o noso benestar aumente e, por 
tanto, tamén a nosa saúde. É moito o que podemos facer nos nosos 
espazos urbanos a día de hoxe.

“Na pandemia, todos fumos conscien-
tes do que unha casa pode facer por 
nós e iso traerá cambios no deseño”

sobre todo en Galicia, xa que poderiamos ser os nosos provedores en 
varias especies, así como por outros motivos xa coñecidos por todos.

No noso caso, coñecendo isto, o factor máis definitivo para o seu uso 
foi a experiencia sensorial interior. Dedicándonos, en gran medida, á 
rehabilitación, atopámonos con que ao entrar por primeira vez nun 
inmoble, tras un par de anos facendo inspeccións, xa eramos capa-
ces de saber, só polo cheiro, se a estrutura era de formigón ou de 
madeira. Nos edificios sen uso ou pechados, concéntrase unha gran 
cantidade de compostos volátiles que lle dan ao ambiente un chei-
ro característico. Entrar nun edificio abandonado con estrutura de 
madeira é unha experiencia moito máis agradable, tanto polo cheiro 
como pola temperatura e humidade. 

En que liña deberían traballar arquitectos e industria para 
conseguir esta conexión coa natureza?

Arquitectos e industria deberiamos ir sempre da man para calquera 
reto que a sociedade propoña. O mercado, é dicir, o que se demanda 
é a tradución, na maior parte dos casos, de temas que se xestaron 
anos antes. Temos que ter confianza mutua; os arquitectos podemos 
imaxinar solucións a problemas pero non podemos fabricalas. Esa re-
lación é inevitable e necesaria polo que temos que potenciala, cada 
vez máis. O mercado está a levarnos a industrializar, cada vez máis, 
os procesos de obra para poder facelos posibles. O futuro está en 
mellorar e potenciar esa relación.

Que proxectos tedes en marcha no estudo neste sentido?

En todos os traballos do estudo tentamos aplicar, na medida das posi-
bilidades de cada proxecto, todo o que estudamos sobre estes temas. 
Pero non cremos en regras estritas de aplicación; estas disciplinas 
non desembocan nun determinado estilo. 

A arquitectura debe ser libre e adaptarse á súa contorna e aos usua-
rios. Coñecer que conclusións se extraen destas disciplinas, enrique-
ce os proxectos, así como o noso coñecemento sobre o ser humano 
abstracto que é quen vai habitar os nosos proxectos.

Nesta dirección, puxemos un nome a todas esas inquedanzas: A Casa 
Invisible. Baixo este nome, creamos un ciclo de faladoiros en colabo-
ración co Colexio Oficial de Arquitectos de Santiago, a Universidade 
da Coruña e o Cluster Saúde de Galicia, en 2021. Neste ciclo, profe-
sionais doutras disciplinas explican estudos científicos sobre aspectos 
que afectan directamente ao espazo. Pola boa acollida recibida, en 
outono deste 2022 haberá unha segunda edición en colaboración ta-
mén co Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, na que xa estamos 
a traballar.

Chamámoslle A Casa Invisible porque moitas das cousas que fan que 
nos sintamos ben nun espazo e que aumentan o noso benestar, non 
son fotografiables por ser invisibles. Nun momento no que cada vez a 
imaxe ten máis peso, isto nos parece de vital importancia. 

Somos moi optimistas; cremos que esta relación entre arquitectura 
e saúde non fixo máis que comezar e, tal e como nos imaxinamos o 
futuro, resulta moi ilusionante.

Hai edificios que sexan máis sensibles que outros á hora de 
aplicar neuroarquitectura? Falamos de escolas, hospitais...

Non se trata de edificios nos que sexa máis sinxelo implantar medi-
das, senón que son sobre os que se investigou máis. Na nosa opinión, 
a vivenda é a gran abandonada nestes estudos. Todos vivimos nunha 
vivenda; é a materia pendente nestes estudos.

Existen numerosos estudos sobre hospitais, escolas ou lugares de 
traballo. Un dos máis interesantes é o de Roger Ulrich sobre a re-
cuperación de enfermos en hospitais. Nesta liña, por exemplo, en 
Xapón existen hospitais de recuperación na natureza e, algúns países 
europeos, xa receitan estancias na natureza como consecuencia des-
tes estudos.

Neste sentido, estamos moi contentos da experiencia que está a co-
mezar aquí en Galicia, baixo o marco da Nova Bauhaus Europea, que 
suporá un achegamento entre os profesionais da saúde e da arqui-
tectura. 

Que papel xoga a madeira á hora de construír espazos sau-
dables? 

O uso da madeira achéganos á natureza, tanto a nivel visual como á 
hora de suavizar a nosa experiencia das inclemencias do espazo ex-
terior, tanto por tacto e temperatura, como por regular a humidade 
ambiental, apantallar os campos electromagnéticos estáticos ou polo 
maior illamento térmico fronte aos outros materiais dispoñibles para 
estrutura. 

En canto a temas relacionados ao consumo enerxético, trátase do 
gran referente sempre que coñezamos a súa procedencia, por ser un 
material que pode provocar cambios cara a unha economía circular, 

“Algúns países europeos xa receitan estan-
cias na natureza como conscuencia de dife-

rentes estudos”
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O primeiro destes encontros abordou o ecodeseño e a integración de 
elementos de saúde a través do deseño contando coa experiencia de 
recoñecidos profesionais neste ámbito como Héber Seco, responsable 
da Oficina Técnica do Grupo Ramón García, e María San Juan, arqui-
tecta, xestora e facilitadora de Atelier 15. A charla entre os profesio-
nais estivo moderada polo xerente do CMD, Ricardo González.

Héber Seco destacou na súa intervención o traballo que a compañía 
desenvolveu nalgúns centros hospitalarios, incorporando a madeira 
en diferentes elementos polos beneficios que representa. Pola súa 
parte, María San Juan explicou os conceptos cohousing e seniorco-
housing como modelo de eco deseño, onde se pon de relevo a impor-
tancia de fomentar as relacións sociais nas edificacións ou aplicar os 
conceptos da neuroarquitectura para o beneficio da saúde física e 
mental das persoas.

O CMD e o Cluster Saúde de Galicia organizan, a través 
do ciclo Conectados, unha serie de faladoiros que tratan 
de achegar os beneficios do binomio madeira-saúde
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia organiza, xunto ao Cluster Saúde de Ga-
licia e a axuda do Instituto Galego de Promoción Económica, unha serie de webinars 
co obxectivo de, dan man de profesionais da industria da madeira, a arquitectura e a 
saúde, amosar formas óptimas de integrar elementos de saúde a través do deseño

16 Ciclo conectados; madeira e saúde

Ecodeseño e integración de elementos 
de saúde a través do deseño

Estes encontros enmárcanse no ciclo Conectados que ten por obxec-
tivo destacar a importancia do emprego de materiais naturais na 
saúde e concienciar sobre o valor da biofilia, entre outros. Durante 
este ano está previsto a celebración de novos webinars co gallo de 
avanzar cara a cidades biosaudables, sostibles e biofílicas que contri-
búan a unha conexión coa natureza que axude a mellorar a saúde e 
calidade de vida das persoas.
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Construción en madeira, deseño como factor de 
diferenciación, innovación en madeira, vanta-
xes ambientais do uso da madeira, novos usos 
da madeira en construción e aproveitamentos 
madeireiros son os grandes bloques temáticos a 
tratar

Industriais, arquitectos, deseñadores, in-
vestigadores, construtores ou propietarios 
forestais son algúns dos protagonistas que 
nos achegarán ao mundo da madeira a tra-
vés de faladoiros informais

• Construción en madeira VS construción tradicional

• A miña experiencia vivindo nunha casa de madeira

Mes de maio: Deseño como factor de diferenciación

• Edición de produto

• Madeira e deseño

• Madeira e interiorismo 

• Contract galego para o mundo 

Mes de xuño: Innovación en madeira

• Empresas innovadoras

• Outras aplicacións innovadoras en madeira 

• Traballo realizado no seo do CIS Madeira

Galicia é madeira: faladoiros radiofónicos sobre 
o sector da madeira

Cada mes, da man de profesionais relacionados co sector da madeira, abórdase unha te-
mática concreta co obxectivo de achegar as particularidades do sector á sociedade en xeral 

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, coa colaboración da 
Axencia Galega da Industria Forestal, está a celebrar unha serie de 
faladoiros en ESradio entre profesionais vinculados ao sector da ma-
deira, coa finalidade de amosar as particularidades deste material en 
construción, deseño, innovación, rehabilitación, biofilia... e debater 
sobre os retos aos que se enfrontan. Esta iniciativa enmárcase nun 
ciclo de conversas chamado Galicia é madeira. 

Cada mes está dedicado a unha temática concreta, abordando cada 
semana unha cuestión relacionada con ese tema mensual. Os grandes 
bloques dos que se está a falar son: construción en madeira, deseño 
como factor de diferenciación, innovación en madeira, vantaxes am-
bientais do uso da madeira, novos usos da madeira en construción e 
aproveitamentos madeireiros. 

Os faladoiros emítense, ata o próximo mes de outubro, todos os ven-
res ás 19:30 horas, en ESradio, e están moderados por Ignacio Balboa. 

Ata o momento, celebráronse os seguintes faladoiros:

Mes de abril: Construción en madeira

• Madeira Contralaminada

• Eficiencia enerxética e Passivhaus 

A cita é todos os venres, ata o mes de outubro, ás 
19:30 horas, en ESradio Galicia
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Empresas do Cluster do Granito interésanse polas tecnoloxías aplicadas no sector da 
madeira
Esta iniciativa parte da colaboración iniciada entre o CMD, Cluster do Granito e o da Pizarra para mellorar a competitividade dos tres materiais 
naturais que representan

Visita de empresas do Cluster do Granito ás instalacións de FINSA

Xornada sobre as vantaxes ambientais do uso da madeira

Xornada sobre as vantaxes ambientais 
no uso da madeira

Preto de 40 encontros personalizados 
entre empresas da madeira e prescrito-
res

O CMD e La Voz de Galicia, coa axuda da Axencia Galega da Industria 
Forestal, organizaron unha xornada sobre as vantaxes ambientais do uso 
da madeira, coa finalidade de coñecer a aplicación dos recursos fores-
tais en diferentes actividades: dende o interiorismo, téxtil, mobiliario, 
enerxía ou construción, entre outros, sempre coa mirada posta na sus-
tentabilidade. 

No diálogo participaron Jacobo Feijóo, presidente de ASEFOGA; Rosalía 
Noguerol, directora da Área de Materiais Avanzados de CETIM; e Iria Va-
rela, arquitecta do departamento de proxectos de Galopín Playgrounds, 
quen abordaron a progresiva substitución de produtos derivados do pe-
tróleo, o deseño biofílico e a xestión forestal sostible, entre outros.

O CMD celebrou unha nova edición de encontros B2B Online entre empre-
sas da madeira e prescritores, desenvolvéndose 39 encontros nos que os 
participantes puideron amosar as súas novidades de produto e compartir 
inquedanzas e necesidades para a posta en marcha de novos proxectos.

Os encontros, celebrados coa colaboración do Instituto Galego de Promo-
ción Económica, transcorreron nun ambiente distendido, onde os partici-
pantes puideron compartir proxectos e retos profesionais.

Está previsto realizar unha nova edición no mes de setembro. Encontros B2B entre empresas da madeira e prescritores 

Diferentes empresas do Cluster do Granito visitaron as instalacións de 
FINSA co obxectivo de coñecer as distintas tecnoloxías e implementa-
cións que se están a aplicar no sector da madeira, co obxectivo de va-
lorar as posibilidades de aplicalas no seu sector. Esta visita enmarcouse 
dentro da Alianza Estratéxica de Materiais Naturais que están a promo-
ver o CMD, Cluster Granito e o Cluster da Pizarra de Galicia.

A visita resultou moi satisfactoria e puxo de manifesto a importancia 
de potenciar a cultura empresarial, algo no que coincidiron as empre-
sas de ambos sectores, sinalando o vital que resulta xerar cultura de 
innovación.

Participación activa do CMD no evento da New European Bauhaus Galicia

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia participou, de maneira ac-
tiva, no evento paralelo que se celebrou na Cidade da Cultura no mar-
co da New European Bauhaus. Tratouse dun acto festivo que contou con 
mesas de diálogo cos 4 eixes temáticos e os tres piares da New European 
Bauhaus: sustentabilidade, inclusión, beleza, sen deixar a ninguén atrás.

O CMD participou na primeira das mesas de diálogo que levou o título “Reco-
nectar coa natureza e promover a economía circular”, mesa moderada por 
Gumersindo Feijóo, vicerreitor da Universidade de Santiago de Compostela. 
Completaban a mesa, Sagrario Pérez, directora xeral de Calidade Ambien-
tal, Sustentabilidade e Cambio Climático; Inés Santé, directora da Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural; e Cristina Ansede, socia e fundadora de 
Ansede Quintáns Arquitectos. Neste foro, reflexionouse sobre a necesidade 
de pensar en verde e promover os ciclos de vida a longo prazo e integralos no 
ecosistema industrial, ademais da importancia da natureza nas nosas vidas.Participación do CMD no evento paralelo da New European Bauhaus
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Novas CMD

O CMD está presente na Semana Cam-
pus Industrial de Ferrol

O xerente do CMD, Ricardo González, moderou a mesa redonda “Ac-
tualidade, futuro e tendencias en deseño. Necesidades formativas do 
sector” que se celebrou no marco da Semana Campus Industrial de 
Ferrol. Neste foro, abordouse como cambiou o papel do deseño nos úl-
timos anos, as tendencias máis importantes, os aspectos a ter en conta 
á hora de desenvolver un produto ou as oportunidades de colaboración 
coas universidades.

O xerente do CMD moderou esta mesa de debate formada por Antón 
Dopico, técnico de proxectos de habilitación naval en Cándido Hermi-
da; Pedro Sánchez, director xeral en IXO Carbon; Iago Iglesias, xerente 
en itfab; e María Elena Seixas, responsable de produto en FINSA.

Semana Campus Industrial de Ferrol

O CMD xestiona 7 proxectos de innovación con 24 entidades participantes

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia atópase na actualidade xestionando 7 proxectos de innovación nos que participan 24 entidades compostas 
por empresas do sector, Universidades, centros tecnolóxicos, clústeres e asociacións. Estes proxectos mobilizarán un orzamento de case 8 millóns de 
euros.

Os proxectos que se están a xestionar son:

• Bikenta-Mplus: no marco da convocatoria Conecta Hubs para poñer en marcha unha ferramenta dixital de xestión forestal integradora, con servizo 
de cartografía de calidade de madeira, xestión forestal sustentable, relacións, comunicación e gobernanza en Comunidades de Montes Veciñais 
en Man Común

• Woodtic: desenvolvemento dunha ferramenta TIC para a xestión de procesos empresariais da cadea de valor da industria da madeira

• Rastrexo: proxecto colaborativo para realizar unha ferramenta de software de Xestión Forestal Sostible mediante visión artificial 

• Biomáis CO2: ten como obxectivo impulsar un sistema de contabilización de absorcións e emisións de CO2 das masas forestais integrando a xes-
tión, a explotación forestal e o destino potencial da madeira

• Triaxia: no marco do programa DeseñaPeme de GAIN, trata de desenvolver unha gama de produtos para o sector do ocio e o exercicio físico 
destinado ao espazo público

• Automatización e sensorización do almacén dunha empresa asociada

• DATAlife: proxecto europeo deseñado tendo en conta o potencial e desafíos futuros de Galicia, as capacidades actuais de I+D e as fortalezas 
tradicionais

Afterwork entre asociados do CMD para 
afianzar relacións

O último venres de cada mes, está previsto que os asociados do CMD 
reúnanse, de maneira online, para celebrar un afterwork co obxectivo 
de intercambiar impresións, inquedanzas, proxectos e, incluso, anéc-
dotas. Trátase dunha canle de comunicación entre os asociados coa 
finalidade de estreitar as relacións personais e profesionais.

A suma de esforzos e capacidades dos seus socios é o que lle permite ao 
CMD continuar avanzando e crecendo. Estes encontros son fundamen-
tais para asentar os obxectivos da entidade.

Dúas novas empresas súmanse á fami-
lia do CMD

Neste primeiro semestre do ano, o Cluster da Madeira e o Deseño de 
Galicia dá a benvida a dúas novas empresas asociadas que sumarán 
coñecementos e experiencias para a posta en marcha de novos proxec-
tos, compartindo sinerxias e inquedanzas co resto das empresas aso-
ciadas: Altri Group e Orgánica de Sustratos.

Altri é un grupo europeo líder na produción renovable de pasta de 
papel, sendo líder en Portugal na produción de enerxía renovable a 
partir de biomasa.

Orgánica de Sustratos é unha empresa dedicada á fabricación de subs-
tratos de alta calidade, así como mulch destinados á xardinería e pai-
saxismo.

Benvidos aos dous e agardamos moitos éxitos compartidos.
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Neste contexto, xurde Timbersoul by Cándido Hermida, especializada 
na construción en madeira, para ofrecer unha construción máis cons-
ciente da importancia da contorna e das persoas. Son unha empresa do 
sector da construción de calidade, baixo criterios de máxima eficiencia 
estrutural e enerxética. Cun claro compromiso coa sustentabilidade e 
a responsabilidade co medio ambiente, especialízanse en estruturas e 
deseño construtivo en madeira, empregando produtos de madeira pro-
cedentes de bosques xestionados de forma sostible e certificados con 
selos PEFC e FSC.

Xorden como empresa Spin off da Universidade de Santiago de Compos-
tela, iniciativa empresarial do proxecto LIFE EcoTimberCEll, proxecto 
Close to market financiado pola Unión Europea e coordinado por PE-
MADE, Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural, e co apoio do 
Grupo Cándido Hermida que aposta por esta nova liña de negocio de 
construción en madeira, afianzando o seu compromiso con Galicia e o 
sector forestal.

Timbersoul by Cándido Hermida nace coa vocación de fabricar e co-
mercializar os produtos EcoTimberCell (ETC) desenvolvidos no proxecto 
de investigación. Son elementos estruturais alixeirados de madeira nos 
que se optimiza o uso da madeira, redúcese o emprego de adhesivos e 
nos que é posible incorporar illamento no seu interior. Empregan ma-
terias primas locais: madeira quilómetro 0 con certificación de xestión 
forestal sostible e taboleiros 100% ecolóxicos (Tablex da empresa galega 
Betanzos HB). A gama destes produtos ecodeseñados ofrece varios tipos 
de vigas ETC, paneis de forxado ETC Box e muros de cerramento ETC 
Frame.

Atendendo ao cambio produtivo necesario no sector da madeira con 
miras cara a sustentabilidade, a industrialización e a dixitalización, es-
tán a desenvolver unha liña de traballo enfocada á industrialización de 
edificacións modulares para garantir altos estándares de calidade aos 
seus clientes, á vez que reducen os prazos de construción, melloran as 
condicións laborais e controlan a execución de cada detalle.

Ante a demanda crecente da construción en madeira, o gran reto ao 
que se enfronta o sector é tomar conciencia da necesidade, tanto da 
especialización de técnico e man de obra, como do avance tecnolóxico. 
Timbersoul by Cándido Hermida, ofrece:

• Servizo de consultoría especializado en madeira e eficiencia 
enerxética a arquitectos e construtores para xerar confianza no 
desenvolvemento de proxectos e obras en base madeira. Colabo-
ran realizando deseño, cálculo estrutural e modelado CAD-CAM 
con cadwork para un maior control de prazos e orzamento de 
obra, así como realizando deseño e control enerxético de edi-
ficacións pasivas, contando con técnicos certificados Passivhaus 
Designer e Passivhaus Tradesperson.

• Servizo en obra, tanto de asesoramento técnico como de execu-
ción e montaxe da obra, na que poden incorporar produtos realiza-
dos en talleres propios, dende carpintaría e mobiliario a medida en 
diversos materiais ata, proximamente, a fabricación de produtos 
estruturais e módulos industrializados. Poden ofrecer servizo cha-
ve en man, traballando con promotores e arquitectos, dende os 
estudos previos ata a finalización da obra. 

O recuncho do asociado: Bikenta-M+

Timbersoul by Cándido Hermida: 
construción en madeira de calidade

O recuncho do asociado: Timbersoul by Cándido Hermida

O sector da construción é un dos que máis emisións de efecto inverna-
doiro produce e, por iso, xoga un papel importante no obxectivo euro-
peo de descarbonización. Obxectivo que se enfocou, principalmente, á 
redución do consumo enerxético a partir de combustibles fósiles promo-
vendo o uso de enerxías renovables, ao transporte sostible ou á mellora 
da eficiencia enerxética nos edificios e as industrias.

A crise sanitaria provocou unha aceleración deste proceso de descarbo-
nización e, máis aló de centrarse, co apoio dos fondos Next Generation, 
na rehabilitación do parque de vivendas existente para optimizar a súa 
eficiencia enerxética e á redución da súa pegada de carbono, búscase 
un cambio de mentalidade na construción e a madeira é clave para a 
súa transformación.

A madeira, concibida por moito tempo como material da construción 
tradicional moi ligada a ámbitos rurais, adquire agora un gran protago-
nismo polas súas bondades intrínsecas de material renovable, recicla-
ble, biodegradable e cunha baixa pegada de carbono.
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Un sector de futuro, un futuro para o sector

Director de Ordenación Forestal
 de Ence

Alejandro Oliveros
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Galicia conta cos medios necesarios para xerar cada vez máis valor: o seu 
sector forestal, que se erixiu como unha estrutura esencial no noso te-
rritorio, un gran edificio construído en madeira, organizado, resiliente, 
como demostrou ser ao sobrepoñerse e superar retos da magnitude dun-
ha pandemia e que aporta un valor enorme, ofrecendo oportunidades de 
xeración de riqueza e desenvolvemento a toda unha comunidade. Así, no 
territorio galego dispoñemos dun tecido industrial complexo, eficiente e 
interdependente, orientado ás necesidades da nosa sociedade que, para 
funcionar ben, debe estar ben engranado e abastecido. O feito de que ese 
recurso, a madeira, sexa local, é un gran beneficio para a súa competitivi-
dade e para minimizar a pegada de carbono producida polo transporte ata 
as plantas de transformación.

No social, o sector forestal sostén máis de 24.000 postos de traballo direc-
tos-o 12% do sector industrial de Galicia- e máis de 75.000 entre directos 
e indirectos. Toda unha cadea de valor do monte, cuxos elos aséntanse, 
principalmente, no rural galego, onde xeran actividade, emprego e ri-
queza, sobre todo a pequenos e medianos empresarios, traballadores e a 
decenas de miles de propietarios forestais que venden a súa madeira cada 
ano. Unha gran capilarización que o converte nun eixo estratéxico para a 
fixación de poboación nas contornas rurais.

Un sector como este, grande e complexo, coas súas virtudes e os seus 
pescozos de botella, tamén no recurso, resulta á vez atractivo e xera opor-
tunidades de crecemento e investimento que é desexable aproveitar. E é 
que a xeración de valor en todos os elos fortalece a toda a cadea, dende 
a produción de madeira ata a segunda transformación e o deseño e, sobre 
todo, ese valor engadido repercute nunha sociedade que o está a deman-
dar. Por iso é tan importante desenvolver un Plan Estratéxico de sector 
que conecte e permita orientar as capacidades de todos os elos da cadea 
coas oportunidades do mercado.

Así, para aproveitar as oportunidades e aumentar as plantas deste gran 
edificio, cómpre consolidar as bases de toda unha cadea forestal cuxa es-
trutura, co seu tamaño actual, xa é preciso reforzar asegurando suficiente 
recurso para a súa sustentabilidade, impulsando a execución de medidas 
como as recollidas no novo Plan Forestal de Galicia. E faise necesario, 
igualmente, manter e preservar aos actores que contribúen a este crece-
mento, porque cada un deles sostén a estrutura formando parte dos elos 
indispensables para percorrer toda a cadea de xeración de valor, dende os 
nosos montes cara un crecente uso da madeira e os seus produtos deriva-
dos no noso día a día.

Por tanto, consolidar, no marco da bioeconomía o subministro sostible 
de produtos baseados en madeira de Galicia á nosa sociedade pasa, sen 
dúbida, por contar con empresas de rematantes e maquinaria suficien-
te, unha rede loxística eficiente de infraestruturas e servizos e empresas 
industriais de primeira e segunda transformación que sumen e aporten 
sinerxías ao sector, dentro dunha competencia saudable. 

Pero non podemos esquecernos do propietario forestal, peza absoluta-
mente clave do sector. Debemos fomentar o investimento no monte e 
apoiar aos propietarios a mellorar a eficiencia a través da xestión profe-
sionalizada e a colaborar entre eles para vencer o minifundio con ferra-
mentas como as que propón a Lei de Recuperación de Terras. Para manter 
unha industria competitiva a nivel global, marco de gran parte do sector, é 
fundamental aumentar a rendibilidade do propietario a través do aumen-
to da produtividade, obtendo máis madeira a partir da mesma superficie 
forestal, mediante melloras no manexo do monte e o desenvolvemento de 
agrupacións de xestión forestal, cada vez máis fundamentais para evitar 
o abandono, especialmente daqueles que xa non viven preto ou non teñen 
capacidade de atender o seu monte.

Traballar xuntos para reforzar este gran edificio de madeira permitiranos 
aproveitar, con confianza, a oportunidade e a responsabilidade que temos 
como sector de futuro de medrar xuntos e xerar máis valor económico, 
social e ambiental para Galicia, que nolo está demandando, afrontando 
con seguridade un mañá aínda complexo e incerto. 

 

Os tempos e circunstancias que nos toca vivir poden ofrecernos moitas e 
valiosas leccións. Unha delas, sen dúbida, é a importancia de aproveitar e 
valorar os recursos dos nosos territorios, de impulsar o desenvolvemento e 
a actividade económica a partir deles e de facelo todo non só conservando, 
senón incrementando os valores ambientais e de sustentabilidade. Só así 
poderemos superar as sucesivas crises e desafíos que afrontamos como 
sociedade. Nesta liña, o papel protagonista da madeira como material 
de presente pero, sobre todo, de futuro e o aproveitamento sostible das 
masas forestais a través do noso puxante sector, converxen para dotar a 
Galicia dunha oportunidade inigualable na nova bioeconomía en cernes.

Desta maneira, non erramos ao asegurar que a madeira é un dos mate-
riais clave para o futuro sostible que a sociedade demanda dentro desta 
bioeconomía circular que se basea en recursos naturais. Uns recursos que, 
como a propia madeira, son renovables e permiten elaborar produtos reci-
clables, reutilizables, biodegradables e, ante todo, sostibles. Un material 
que demostrou a súa versatilidade en múltiples aspectos, máis aló dos 
usos tradicionais para mobles, construción, papel ou leña: con madeira 
xa é posible levantar edificios de máis de 50 plantas, elaborar deterxen-
tes, escumas de recheo, pantallas flexibles, proteccións lixeiras de gran 
resistencia, bioasfaltos, produtos alimentarios como a vainillina e unha 
infinidade de solucións, dentro dunha lista que crece día a día grazas aos 
avances en innovación.

O uso de madeira ten, ademais, outros beneficios como o de substituír e 
reemprazar a materiais de orixe fósil, evitando o impacto negativo asocia-
do a estes. Tamén o carácter sostible do seu proceso de obtención, sempre 
que este se realice a través dunha xestión forestal sostible e certificada.  
Cando isto sucede e, especialmente, se se avala a través de sistemas e 
certificados de xestión forestal sostible internacionais de recoñecido pres-
tixio, o uso da madeira xera crecemento e fomenta o desenvolvemento 
rural, así como o das nosas masas forestais que melloran a súa resiliencia 
e sustentabilidade. 
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ORGANISMO: Ministerio de Asuntos Económicos e 
Transformación Dixital
TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: KIT DIXITAL

FINALIDADE: Axudas destinadas á dixitalización de empresas de entre 10 e 49 em-
pregados. 
Ten por finalidade mellorar a competitividade e o nivel de madurez dixital das peque-
nas empresas. incentivar a posta en marcha de plans de internacionalización median-
te a realización de accións de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo 
a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas.

BENEFICIARIOS: As pequenas empresas con domicilio fiscal en territorio español.

Como solicitar o bono Kit Dixital

a. Rexistrarse na área privada de www.acelerapyme.es e completar o test de 
autodiagnóstico.

b. Consultar a información dispoñible das solucións de dixitalización do programa 
Kit Dixital, onde se poderá escoller unha ou varias das que ofrecen os axentes 
dixitalizadores

c. Solicitar a axuda na sede electrónica de Red.es (https://sede.red.gob.es)

Unha vez se conceda a axuda:

• Acceder ao catálogo de axentes dixitalizadores adheridos de www.
acelerapyme,es e seleccionar o axente co que se quere desenvolver as solu-
cións dixitais

• Poñerse en contacto cos axentes dixitalizadores e subscribir o “acordo de pres-
tación de solucións de dixitalización”.

CONTÍA DAS AXUDAS:O bono dixital será de 12.000€ e con el as empresas poderán 
adquirir solucións de dixitalización para áreas clave como: sitio web e presencia en 
internet, xestión de redes sociais, comercio electrónico, a xestión de clientes, servi-
zos e ferramentas de oficina virtual, intelixencia empresarial e analítica, xestión de 
procesos, factura electrónica, comunicacións seguras e ciberseguridade.

ORZAMENTO DA CONVOCATORIA: 500 millóns  €

PRAZO LÍMITE: Ata o 15/09/2022 ou ata que se acaben os fondos

MÁIS INFORMACIÓN: 
https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf. 

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: Axencia Galega de Innovación, GAIN

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: BONOS DE INNOVACIÓN

FINALIDADE: Axudas ás microempresas e pemes que realicen actividades de innova-
ción que poidan levarse a cabo de maneira inmediata a través da contratación de ser-
vicios profesionais externos ou axentes de innovación para acadar un salto cualitativo 
e cuantitativo na súa actividade de I+D+i a curto prazo e repercutan directamente na 
capacidade para dar resposta aos retos actuais das empresas a través da innovación. 

ACTIVIDADES E CUSTOS SUBVENCIONABLES: Serán subvencionables os custos de con-
tratación de servizos externos efectuados dende o 1 de xaneiro de 2022 ata o 21 de 
outubro de 2022.

Liña 1: Bonos para servizos de apoio á innovación

• Custos de protección do coñecemento da innovación industrial nas empresas: 
tramitación de novas patentes, modelos de utilidade e dereitos de propiedade 
industrial que se solicite en España, excluíndose o mantemento ou ampliación 
das existentes.

• Custos de transferencia do coñecemento:
1. Accións para levar a mercado ou implementar os resultados da investigación e 

innovación industrial
2. Estudos de vixilancia tecnolóxica e estado do arte
3. Estudos de viabilidade tecnolóxica e industrial
• Custos da accións estratéxicas que conduzan ao desenvolvemento ou comer-

cialización de novos produtos, procesos e servizos que conduzan á mellora da 
competitividade empresarial en etapas previas á comercialización:

1. Estudos de viabilidade tecnolóxica, industrial e de mercado
2. Deseño de novos produtos, servizos ou procesos industriais
3. Reconfiguración e redeseño de novos produtos e servizos
4. Accións de testeo, validación, verificacións ou accións destinadas ao cumpri-

mento de especificación
5. Deseño, implantación e mellora de sistemas de xestión e organización da inno-

vación: certificacións da especificación EA0047 “ Requisitos para a considera-

Axudas e subvencións

ción como Peme Innovadora”, EA0043 “Requisitos da Xove Empresa Innovadora” 
e as incluídas na serie de Normas UNE 166000 dedicadas a apoiar a optimización 
da “Xestión da I+D+i” e outras certificacións específicas de I+D+i

Liña 2: Bonos para a xestión do financiamento da innovación: actividades de xestión, 
contratadas cos axentes de innovación, encamiñadas á:

• Tramitación de incentivos e beneficios fiscais para a I+D+i correspondentes ao 
exercicio fiscal de 2021 conducentes á obtención do certificado fiscal e/ou 
informe motivado vinculado (TIPO A)

• Solicitude de financiamento para proxectos ou actuacións de I+D+i en convo-
catorias de axudas estatais, europeas ou internacionais tanto individuais como 
cooperativos (TIPO B).

BENEFICIARIOS

Liña 1 Apoio á innovación: microempresas e pequenas empresas, excluídas as benefi-
ciarias de Innovapeme 2017, 2019, 2020, 2021 e empresas con CNAE único Sección J

Liña 2 Xestión do financiamento da innovación: microempresas, pequenas e medianas 
empresas, excluídas as  beneficiarias de Innovapeme 2020 e 2021

CONTÍA DAS AXUDAS

As axudas concederanse en forma de subvención non reembolsable. Subvención su-
xeita a minimis.
A contía máxima da axuda que pode ser concedida a cada beneficiario se determinará 
sobre a inversión total que se subvenciona:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 11 de xullo de 2022

MÁIS INFORMACIÓN: 

h t t p s : / / w w w. x u n t a . g a l / d o g / P u b l i c a d o s / 2 0 2 2 / 2 0 2 2 0 6 0 9 / A n u n -
cioG0198-250522-0001_es.pdf  

ORGANISMO: Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: Axudas para o apoio
ás Asociacións Empresariais Innovadoras (AEI´s) co obxecto de mellorar a competiti-
vidade das pemes

FINALIDADE: Axudas para proxectos de tecnoloxías dixitais que deberán incorporar 
coñecementos e/ ou tecnoloxías que promovan a transformación dixital das empresas 
que os levan a cabo no marco de actividades de investigación industrial, actividades 
de desenvolvemento experimental, innovación en materia de organización e o inno-
vación en materia de procesos.

BENEFICIARIOS: As Agrupacións Empresariais Innovadoras e as entidades asociadas a 
elas. Nas solicitudes presentadas deben participar como mínimo unha AEI e 2 pemes. 

CONTÍA DAS AXUDAS: A contía máxima da axuda pode acadar ata o 85% da base sub-
vencionable do presuposto, dependendo do tamaño da entidade.

O orzamento asignado nesta convocatoria de axudas ascende a 49,6M €.

Estas cuantías máximas de axuda pódense incrementar en 50.000€ máis se participan 
2 ou máis AEI ou se participan 3 ou máis PEMES.

PRAZO SOLICITUDE: ata o 26 de xullo de 2022

MÁIS INFORMACIÓN: 
https://boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf 
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Lugar: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, São Paulo. Brasil

Datas: 5 ao 0 de xullo de 2022

Máis información: www.feiraformobile.com.br/es

Feira internacional do moble e a industria da madeira 

Lugar: Manchester Central, Manchester. Reino Unido

Datas: 17 ao 20 de xullo 2022

Máis información: www.manchesterfurnitureshow.com

Salón das novidades e tendencia no sector do moble de interior

Lugar: Melbourne Exhibition Centre. Melbourne, Australia

Datas: 14 ao 17 de xullo 2022

Máis información: www.aiff.net.au

Feira de moble e decoración

Lugar: Expo Guadalajara. Guadalajara, México

Datas:17 ao 20 de agosto 2022

Máis información: www.tecnomueble.com.mx

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

Lugar: Georgia World Congress Center, Atlanta. EUA

Datas: 23 ao 26 de agosto de 2022

Máis información: www.iwfatlanta.com

É unha das principais feiras a nivel mundial na fabricación de mobles e de 
arquitectura en madeira 

Lugar: Brussels Expo – Bruxelas. Bélxica

Datas: 6 ao 0 de novembro de 2022 

Máis información: www.meubelbeurs.be/ 

Feira de mobiliario e deseño de interiores

Feira Internacional ForMóbile 

The Manchester Furniture Show

Australian International
 Furniture Fair (AIFF)

Tecnomueble 

IWF Atlanta 

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

Datas: 13 ao 17 de setembro de 2022 

Máis información: www.furniture-china.cn/ 

Exposición Internacional do moble de China

Lugar: Poznan Internationa Fair, Poznan. Polonia 

Datas: 13 ao 16 de setembro de 2022 

Máis información: www.drema.pl/pl/ 

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

Lugar: Londres. Reino Unido

Datas:17 ao 25 de setembro de 2022 

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:18 ao 22 de setembro de 2022 

Máis información: www.mow.de/ 

Feira do moble máis importante de Europa

Lugar: Feira Internacional de Lisboa, Lisboa. Portugal

Datas: 6 ao 9 de outubro de 2022 

Máis información: www.intercasa.fil.pt/

Feira de decoración e deseño de interiores

Lugar: IFEMA – Feira de Madrid, Madrid. España

Datas: 15 ao 18 de novembro de 2022

Máis información: www.construtec.ifema.es/

Salón internacional de materiais, técnicas e solucións construtivas

Furniture China 2022 

Drema Furnican Poznan 2022

London Design Festival

MOW 2022

INTERCASA 2022

Construtec 2022
Brussels Furniture Fair
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