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Un ano cheo de boas sensacións, empatía, unión e
orgullo polas nosas empresas e o noso sector
Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD

Estamos ante o peche de ano máis motivador dos últimos exercicios. O anuncio por
parte da Xunta de Galicia da creación da Axencia da Industria Forestal de Galicia é,
sen dúbida, o broche de ouro dun ano no que as empresas que formamos parte
do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia vivimos intensamente coa posta en
marcha de novos proxectos, consolidando os que xa funcionaban, estreitando os
lazos coa Administración e outras asociacións, fomentado o sentimento de pertenza
e dando a benvida a 10 novos socios ao seo do Cluster. Foi un ano, sen dúbida,
cheo de boas sensacións.
A noticia da creación da Axencia da Industria Forestal de Galicia é a resposta a
unha aspiración histórica do sector: a separación da xestión forestal da extinción
de incendios, poñendo o foco e os obxectivos na creación de valor. Trátase dunha
noticia que ao Cluster nos compromete, posto que tras moitas postas en común con
diferentes axentes, por fin acadouse este obxectivo. Todos os esforzos realizados
en anos pasados obteñen a súa recompensa co nacemento desta Axencia. Como
xa apuntamos noutros foros, poñémonos a disposición da Consellería de Economía,
Emprego e Industria para implementar e desenvolver esta nova Axencia.
Queda patente que a empatía que o Cluster amosou para entenderse coas diferentes sensibilidades da cadea, o seu ímpetu por crear un discurso común que todos
sentíramos noso, o desexo de que existira un bo clima e ambiente dentro do sector,
repercutiu nun entorno propicio no que traballar e acadar obxectivos comúns é máis

doado. Mostra disto é que, na actualidade, o Cluster conta no seu seo con toda a
gran industria e nos considera como a “pedra angular”.
Afrontamos agora unha nova fase: a fase de consolidar, ampliar ese concepto de
pedra angular que ven a ser a estrutura do ADN no que se fixan os diferentes códigos para xerar un corpo harmónico.
A día de hoxe, cremos que debemos poñer o foco no recurso e nos eslabóns finais
da cadea a fin de que incorporemos valor e que non limitemos a produción de
Galicia a exportar materia prima para que outros aporten valor.
Estamos orgullosos do noso sector, estamos orgullosos das nosas xentes, das nosas
terras, do noso entorno e do noso traballo. Debemos trasladar este sentimento e
aproveitar o momento no que nos atopamos. Este momento que o propio presidente
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, adiantou como a “lexislatura do sector primario”. Atopámonos ante o mellor dos escenarios cun futuro ilusionante por diante.
Quero aproveitar este espazo para agradecer a todas as empresas do Cluster o seu
esforzo durante este ano, por sumarse a esta senda de mellora, por entender que
só dende a empatía e a unión seremos capaces de debuxar un mañá prometedor.
Gracias por compartir este sentimento de vanidade colectiva e o soño de que Galicia
debe ser un exemplo de explotación racional e sostible. Deséxovos a todos unhas
felices festas e un ano cheo de traballo e boas novas para todos.
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Estes resultados son sorprendentes posto que a diferencia entre módulos de elasticidade da madeira e do aceiro son enormes, de 12.280
MPa no freixo a 210.000 MPa no aceiro, pero as inercias das seccións
de viga tamén aumentan moi rapidamente, polo que os resultados
son moi similiares aos das vigas equivalentes ante esforzos iguais.
En canto á tenacidade atopamos que materiais como a goma defórmanse moito e é preciso moito traballo para chegar ata o seu punto
de rotura. Outros, como as cerámicas, precisan de pouco. A madeira
ten un comportamento intermedio pero, de novo, a súa tenacidade
con respecto ao seu peso é moi boa.

pouco. A madeira ten un comportamento intermedio pero, de novo, a súa tenacidade con
respecto ao seu peso é moi boa.

Un gráfico similiar sen a escala logarítmica e para os materiais máis usuais na construción,
Un gráfico
similiar sen a escala logarítmica e para os materiais máis
sería:
usuais na construción, sería:

Aínda que vemos como varía moito segundo a orientación da fibra da madeira.
Outro tema que resulta necesario avaliar é o da fatiga. As probas de fatiga fanse sometendo ás
mostras a esforzos dun determinado valor durante unha serie de ciclos ata que se produce a
rotura. Probamos primeiro co 100% da súa carga admisible, despois co 90%...
Entre as probas documentadas podemos atopar estas dúas:

Na parte inferior do gráfico, represéntanse as seccións de vigas da mesma resistencia dos

diferentes materiais.
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pouco. A madeira ten un comportamento intermedio pero, de novo, a súa tenacidade con
respecto ao seu peso é moi boa.

Aínda que vemos como varía moito segundo a orientación da fibra
da madeira.
Outro tema que resulta necesario avaliar é o da fatiga. As probas de
fatiga fanse sometendo ás mostras a esforzos dun determinado valor
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Entre as probas documentadas podemos atopar estas dúas:

Obsérvase como, aínda con datos diferentes, a madeira obtén mellores resultados que a fibra
de vidrio e un final de curva menos pendente, o que quere dicir, unha maior resistencia á
fatiga
a longo prazo
paraaínda
esforzos
de baixa
intensidade.
Obsérvase
como,
con
datos
diferentes, a madeira obtén mello-

res resultados que a fibra de vidrio e un final de curva menos penden-

Outro aspecto a ter en conta na construción de embarcacións de recreo é que un interior de
te, o que quere dicir, unha maior resistencia á fatiga a longo prazo
fibra de vidrio ou metal resulta moi frío e pouco acolledor, sendo a madeira o material que
para esforzos de baixa intensidade.
mellor cumpre estes requisitos.

Outro aspecto a ter en conta na construción de embarcacións de recreo
é que un interior de fibra de vidrio ou metal resulta moi frío e pouco acolledor, sendo a madeira o material que mellor cumpre estes requisitos.
Estes interiores, realizados nun material diferente ao do casco e reforzos, non colaboran na absorción dos esforzos implicados no movemento dun barco sobre a auga. A utilización de varios materiais
diferentes na mesma estrutura presenta problemáticas non sempre
fáciles de resolver e, en cambio, un barco no que o casco e interior
están realizados no mesmo material, o interior é un elemento resistente que permite aumentar as marxes de seguridade e proporcionar,
no caso da madeira, a calidez e bioafinidade precisa para un espazo
onde vivir por períodos prolongados.

o seu lastre (que pode significar entre o 30% e 50% do desprazamento
total). Se a propia estrutura xa ten un volume de certa entidade,
como sería no caso dun casco en madeira ben dimensionado para os
esforzos que ten que soportar e o propio material é lixeiro, a necesidade dese volume extra é menor e pode reducirse a espazos sen uso
práctico, acadando unha das maiores seguridades posibles nun barco,
a seguridade de permanecer aboiando aínda cunha vía de auga non
controlable, permitindo a posibilidade de ter tempo para unha reparación ou, polo menos, para un abandono non apresurado do barco.

Xa teño citada a insubmerxibilidade, unha característica que no caso
dun veleiro pódese obter adicionando á embarcación o suficiente volume de flutuabilidade que compense o peso total do barco, incluíndo

As imaxes que se aprecian na reportaxe son do proxecto construtivo concreto a realizar en madeira laminada con epoxi para un queche de 12,5 m
de navegación oceánica. Pódese obter máis información en www.3dnav.eu.
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IV Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira

O CMD consolida as Xornadas de
Rehabilitación celebrando a súa cuarta edición
coa asistencia de preto de 100 arquitectos
A intervención na casa que alberga o vello
claustro de Santa María Salomé, obra de Ricardo Sáez, e a rehabilitación no catalizador
de Belvís, de Arrokabe Arquitectos, principais atractivos desta edición

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou, na Cidade da Cultura,
a cuarta edición das Xornadas de Rehabilitación, Máis Madeira. No acto de
inauguración estiveron presentes o director xeral do Instituto Galego de
Vivenda e Solo, Heriberto García, o concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade do Concello de Santiago de Compostela, Jorge
Duarte, o decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Antonio Maroño, e o presidente do CMD, José Manuel Iglesias.
Na edición deste ano tratouse de poñer en valor aquelas obras que serviron de revulsivo nunha época na que a construción sufriu unha das súas
peores crises. A rehabilitación alzouse como unha esperanza para resistir
esta delicada situación. Segundo indicou o presidente do Cluster, José
Manuel Iglesias, nesta loita, tanto a industria como os prescriptores contaron cun aliado excepcional, a madeira, que é o que mellor encarna os
conceptos de sostenibilidade e a economía circular. Como dato, só os
bosques galegos reciclan un 20% de todo o CO2 xerado en España.

Éxito de participación nesta cuarta edición
Preto de 100 arquitectos participaron nestas Xornadas, patrocinadas
por Maderas Besteiro, SieroLam, Hermanos Gabarró e Grupo Gámiz,
que conseguiron posicionarse nos últimos anos como un dos referentes
nesta materia a nivel galego. Profesionais da talla de Alfonso Penela,
Juan Creus e Covadonga Carrasco, Arrokabe Arquitectos ou o estudio
ZC Arquitectura compartiron cos asistentes as solucións técnicas en madeira que empregaron nalgunhas das súas obras.
Un dos puntos fortes foi a visita á casa que alberga o vello claustro de
Santa María Salomé, na rúa Nova de Compostela, onde os participan-
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A rehabilitación foi o gran revulsivo na
época de crise que sufriu o sector da
construción

Arquitectos de primeiro nivel
amosaron as súas experiencias en
rehabilitación

tes puideron comprobar, in situ, o traballo que se está a levar a cabo
nun proxecto de interese cultural e artístico. A obra, que tivo que ser
paralizada polo achago de restos arqueolóxicos, foi explicada polo responsable da intervención, Ricardo Sáez.
O catalizador de Belvís e unha intervención na rúa de San Pedro, obras
de Arrokabe Arquitectos, foros as protagonistas da segunda xornada.
Óscar e Iván Andrés expuxeron aos participantes as diferentes intervencións que se realizaron nestes conxuntos.
A parte máis técnica das Xornadas puxéronna Manuel Guaita, catedrático da USC e director da Plataforma de Enxeñería da Madeira, PEMADE,
que realizou unha serie de reflexións sobre a asignación da clase resistente á madeira en rehabilitación. Pola súa parte, Manuel Touza, Doutor
Enxeñeiro de Montes GAIN-CIS Madeira, expuxo exemplos de técnicas de
intervención en edificios antigos con estrutura de madeira en Galicia.

O Cluster atópase esperanzado e ilusionado ante as novas
oportunidades
Esta cuarta edición das Xornadas de Rehabilitación chegou nunha época na
que as empresas do Cluster síntense ilusionadas e esperanzadas respecto
ao futuro, tras superar unha época complicada motivada pola crise global.
A rehabilitación en madeira continúa alzándose como o gran revulsivo
para o sector da construción, coidando o patrimonio que xa temos e
traballando en colaboración e unión todos os axentes que forman parte
do proceso construtivo.
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Axencia da Industria Forestal de Galicia

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia felicítase pola noticia da creación da
Axencia da Industria Forestal de Galicia
Trátase dunha aspiración histórica do sector, a separación da
xestión forestal da extinción de incendios, poñendo o foco e os
obxectivos na creación de valor
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Empresas do Cluster amosaron o seu agarimo a Madeiras Goiriz tras o incendio que sufriu nas súas instalacións

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia felicítase enormemente
pola noticia da creación da Axencia da Industria Forestal de Galicia que
dependerá da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Trátase
duhna aspiración histórica do sector, a separación da xestión forestal da
extinción de incendios, poñendo o foco e os obxectivos na creación de
valor. Ademais de congratularse, o CMD ponse a disposición da Consellería de Economía, Emprego e Industria para implementar e desenvolver
esta Axencia de nova creación. Os obxectivos da Axencia da Industria
Forestal e os do Cluster están perfectamente alineados, posto que ambos perseguen mellorar a competitividade da industria forestal galega.
As empresas do Cluster amosánse ilusionadas e motivadas, máis dende que o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afirmara que nos atopamos ante “a lexislatura do sector primario” o
que, sen dúbida, repercutirá positivamente no sector da madeira. As
declaracións do presidente da Xunta de Galicia cara o sector da madeira, son un impulso para as empresas do sector que ven recoñecido
o esforzo realizado durante os anos de crise e que apostaron sempre
por xerar riqueza e emprego para a comunidade.

Un futuro ilusionante, un soño compartido
As empresas do Cluster sinalan que se atopan ante un escenario favorable que debuxa un futuro ilusionante. O soño compartido por todos
para que Galicia sexa un exemplo da explotación racional e sostible
das súas riquezas naturales e, máis en concreto, o seu monte.
A noticia do nacemento desta nova Axencia coincidiu coa celebración
da Xunta Directiva do CMD en Vilalba, lugar ao que se desprazou para
amosar o seu apoio a Madeiras Goiriz tras o triste incendio que sufriu
nas súas instalacións. Deste xeito, as empresas do Cluster queren
manifestar que unicamente traballando xuntos podemos afrontar un
futuro cheo de garantías.

As empresas do Cluster amósanse
ilusionadas, motivadas e dispostas
a afrontar este novo reto
Fotografías desta reportaxe: Héctor Santos-Díez
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Orgullo de sector. Reunión EFA Fonteboa

As empresas do Cluster reivindican con
orgullo o papel que o sector se merece na
economía e a cultura galega
O CMD simbolizou, coa súa visita ao Centro de Promoción Rural-EFA Fonteboa, o sentimento de pertenza a un sector que xera miles de postos de traballo, reparto de riqueza, sostenibilidade e futuro para a xuventude galega

Por outra parte, un recurso como o da madeira é o que mellor encarna os conceptos da sostenibilidade e a economía circular. Por dar un
dato, só os bosques galegos reciclan un 20% de todo o CO2 xerado en
España. Por todo isto, as sociedades máis avanzadas reivindican con
orgullo a súa actividade forestal como garantía de sostenibilidade de
algo tan esencial para a saúde ambiental como son os nosos bosques.
Os mozos cos que se reuniron os máximos representantes da industria da madeira, representan ese cambio xeracional caracterizado
pola formación e a vocación ruralista. As redes europeas nas que
se integran as EFAS demostran aos seus alumnos como se pode vivir
dignamente no e do campo.

Unión e orgullo dun sector estratéxico para Galicia
Esta xuntanza ten un forte valor simbólico. Os mozos representan o
futuro e ese orgullo e ilusión compartido de traballar dignamente no
monte e en toda a cadea de valor da madeira; nun gremio tan iconicamente unido á nosa terra.
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia mantivo un encontro con
representantes e alumnos de máis de cincuenta concellos na EFA Fonteboa, Escolas Familiares Agrarias de Galicia, para compartir o sentimento
de orgullo e ilusión de formar parte da familia da madeira. O CMD está
totalmente alineado cos valores que promulgan as EFAS en canto a promover ese sentimento de pertenza ao mundo rural e de defender unha
forma de vida apegada á terra á que amamos e protexemos.
Cunha representación de empresas pertencentes a toda a cadea de
valor da madeira, o Cluster quixo demostrar ante os alumnos das
EFAS a súa aposta polo futuro, reivindicando un sector que está intrinsecamente unido á nosa terra, á nosa cultura, incluso estando
representado no himno galego (os pinos).
Ao longo da crise, o sector amosou que serviu para manter o emprego estable e os datos de ocupación reflicten que unha aposta polo seu
desenvolvemento, suporá un impacto moi positivo na economía galega.
Por outra banda, a distribución da riqueza que proporciona a actividade
forestal e as industrias que se asentan no seu entorno, combaten de
forma decidida a despoboación, ao fixar poboación e levar rendas ás pequenas poboacións que non teñen outra alternativa que a subsidiación.
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia toma con ilusión o mandato das empresas e os axentes sociais, de organizar actos de vanidade
colectiva para as actividades entorno á madeira.

O Cluster celebra as palabras do
presidente da Xunta de Galicia nas
que indica que estamos ante a
lexislatura do sector primario
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Considerados pola Xunta de Galicia como un sector estratéxico para a
comunidade, enfrontámonos a un futuro prometedor avalado por datos
obxectivos. Segundo o Instituto Galego de Estadística, o sector representa o 30% das industrias asentadas en 52 concellos de entornors rurais.
As 3.000 empresas que forman parte do sector, dan emprego a 70.000
persoas (directo e indirecto), facturando preto de 2.000 millóns de euros.
Estamos ante un escenario favorable que debuxa un futuro ilusionante. Contamos coa sabiduría de quen comezaron esta aventura hai
anos e conseguiron posicionar ao sector ao máis alto nivel pero, sobre
todo, temos garantido o futuro coa chegada de xóvenes que cren no
poder da madeira, da nosa terra e das nosas costumes.
Hoxe é o día de aceptar o desafío de facer real un legado. O soño
unánime de todas as forzas políticas galegas apoiando a iniciativa do
que era, á sazón, o conselleiro de agricultura, Romay Becaria. Un soño
compartido por todos de que Galicia debe ser un exemplo da explotación racional e sostible, das súas riquezas naturais e, máis en concreto,
do seu monte. Hoxe é o día no que a industria, a Administración, os
profesores destes mozos de clara vocación ruralista, poñen os cimentos que farán real aquel soño da incipiente autonomía galega.
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Miradas sobre a industria da madeira

“Neste momento de transición cara
un novo modelo de descenso enerxético, o futuro do sector da edificación pasa pola rehabilitación e, o da
arquitectura, pola madeira”

Óscar e Iván Andrés, Arrokabe Arquitectos,
participaron como relatores nas Xornadas de
Rehabilitación en Madeira ofrecendo o seu
coñecemento e o seu amor por este material
“A rexeneración urbana e a rehabilitación a
gran escala son, necesariamente, a estratexia
de futuro para o sector da construción”
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“

Os esforzos da industria da
madeira deben encamiñarse a
potenciar o desenvolvemento de novos produtos e apoiar
proxectos que dean boa imaxe
ao material”

Óscar e Iván Andrés forman o estudio Arrokabe Arquitectos, quen participaron na cuarta edición das Xornadas de Rehabilitación MáisMadeira, facendo un percorrido polas súas intervencións máis destacadas na
cidade de Compostela. Recoñecidos no último ano co premio Egurtek
pola obra a Casa do Medio, Arrokabe Arquitectos é un dos estudios de
referencia á hora de falar de rehabilitación en madeira.
Arrokabe Arquitectos pecha este ano co recoñecemento, na categoría de Edificación en Madeira, dos premios Egurtek pola Casa do Medio. Que supón este galardón para o Estudio? Dá un pouco de vertixe
ser considerados un dos referentes da rehabilitación en madeira?
O de referentes vénnos grande. Si que notamos, sobre todo entre os arquitectos máis novos, maior interese pola rehabilitación e a arquitectura
en madeira. Iso pódese traducir, ás veces, por un maior interese polo noso
traballo. Lonxe de darnos vertixe, isto anímanos a seguir traballando.
En que liña credes que debe traballarse en Galicia para romper
certos prexuízos que existen aínda arredor da construción en madeira? Cara onde deben encamiñarse os esforzos da industria da
madeira neste sentido?
No rigor, tanto no proxecto como na posta en obra, xa que a desconfianza da xente ven do abandono do uso do material que redundou en falta
de coñecemento. Isto derivou, por un lado, en patoloxías que o colocan
nun mal lugar e, por outro, nunha falta de agarimo e proximidade cara
o material por parte dos usuarios, o que fai que se esaxeren os seus
problemas e non se aprecien as virtudes.
Cómpre potenciar o desenvolvemento de novos produtos e apoiar
proxectos que deixen boa cara ao material en termos de durabilidade e
que exploren as súas capacidades construtivas e comunicativas.
Supuxo a rehabilitación o revulsivo que o sector da construción necesitaba nunha época de crise?
Quizais sexa pronto para chamarlle revulsivo, pero a rexeneración urbana e a rehabilitación a gran escala son, necesariamente, a estratexia de
futuro para o sector.

Fotografías desta reportaxe: Luís Díaz Díaz

Que accións se deberían poñer en marcha para conseguir revitalizar
o uso da madeira en construción/rehabilitación?
O fomento mediante a inversión pública e normativas axeitadas.
En que proxectos estades a traballar na actualidade?
Varias rehabilitacións e algunha vivenda unifamiliar, ente elas
“passivhaus”.
Por onde credes que pasa o futuro da rehabilitación en madeira?
Cremos e, agardamos, que neste momento de transición cara un novo
modelo de descenso enerxético, o futuro do sector da edificación para
pola rehabilitación e o da arquitectura, pola madeira.

Cal é a principal problemática que vos atopades á hora de enfrontarvos a un novo proxecto de rehabilitación?
Adaptar as construcións a altos estándares de confort e potenciar os
valores das preexistencias.
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Momentos CMD con… Francisco Conde

39 empresas do sector e 52 directivos participan no encontro co conselleiro de Economía, Emprego e Industria nas Salgueiras
A iniciativa, Momentos CMD con…, trata de tender unha ponte informal entre
as empresas do Cluster e diferentes personalidades galegas co obxectivo de
xerar confianza e cooperación”

As empresas ven no CMD un
instrumento fundamental para a
competitividade

Revista Albura

Momentos CMD con… Francisco Conde

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou, o pasado mes de
setembro, un encontro informal co conselleiro de Economía, Emprego
e Industria, Francisco Conde, no marco da iniciativa “Momentos CMD
con…”, que trata de fomentar a confianza e a cooperación con diferentes personalidades galegas. Á cita, celebrada en As Salgueiras, acudiron
39 empresas do sector e 52 directivos.
A gran afluencia de asistentes do sector a este encontro, pon de manifesto que as empresas entenden o Cluster como un instrumento fundamental para a competitividade.

Referentes do Contract a nivel internacional e exemplo
da economía circular
No encontro déronse cita empresas que son un referente a nivel internacional do Contract. As empresas galegas están a realizar un importante
esforzo na edición de produto e deseño. Dende o Cluster preténdese
promover a creación de editoras de deseño. Coa elección de Tomás Alonso como socio de honor deste mesmo ano, e co cambio nos estatutos do
CMD para albergar á Asociación Galega de Deseñadores, o Cluster deu
un importante primeiro paso para que exista ese elemento fundamental
de enlace entre o mundo industrial e creativo.
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O poder da biofilia
Neste entorno, tamén se puxo de manifesto o poder que exerce o contacto coa madeira para mellorar a saúde. A biofilia e a psicoloxía ambiental demostraron que o simple contacto visual coa madeira, reduce
a presión arterial e reforza o sistema inmunolóxico. A madeira fai que
o entorno se perciba máis confortable e humanizado fronte a outros
materiais artificiais.

O futuro é da madeira
Para rematar o encontro co Conselleiro, os asistentes destacaron a importancia de manter estas reunións informais co obxectivo de poñer en
común as preocupacións do sector e buscar fórmulas de colaboración
común que repercutan nun beneficio á sociedade.
Francisco Conde destacou a importancia da colaboración “dentro da cadea de valor do sector” e animou aos asociados do Cluster a continuar
nesta senda, posto que para competir en Galicia cómpre “colaborar entre todos”. Neste sentido, indicou que o CMD está na dirección correcta.

Ademais, no encontro co Conselleiro púxose de manifesto o posicionamento do sector da madeira como o mellor exemplo da economía circular. A madeira é un material excelente para combatir o cambio climático
e así debe ser percibida pola sociedade. A empresa busca a sostenibilidade do recurso para garantir o seu subministro estable e de calidade.
Por iso, dende o CMD poténciase a búsqueda de alianzas e complicidade
con aqueles que están preocupados co medio ambiente.
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Galopín realiza unha aposta
clara polo ecodeseño e pola
defensa dunha sociedade sostible
O esforzo realizado co proxecto ecodeseño desenvolvido gracias ao Programa Torres Quevedo, ten continuade no proxecto BioSPAce e tamén un
precedente no proxecto finalizado no
ano 2009 promovido polo Cluster coa
colaboración do ICTA-Sostenipra, as
Universidades de Santiago de Compostela e a Autónoma de Barcelona e
o CIS Madeira, baseado nun dos produtos de Galopín, cuxos resultados
foron publicados na revista Journal of
Cleaner Production

As actividades industriais están consideradas como unha das principais responsables da contaminación ambiental e do consumo dos
recursos naturais, sendo ambos factores causa da degradación ambiental; non obstante, tamén é recoñecida a súa contribución ao
desenvolvemento e á xeración de riqueza. Por tanto, a identificación de opcións sustentables neste campo é un factor clave. Traballar en termos dunha produción sustentable implica buscar a máxima
conservación posible de recursos naturais e enerxéticos, por medio
dunha xestión eficaz dos mesmos, ao tempo que se minimiza a contaminación que se exerce sobre o medio. Outras características tamén
desexables para este tipo de procesos e sistemas son a viabilidade
económica, que produzan un beneficio social e que se desenvolvan
baixo criterios de seguridade e protección da saúde.
Neste contexto, dende Galopín sempre amosamos a nosa preocupación por desenvolver a nosa actividade empresarial co máximo
respecto sobre o medio ambiente e a sociedade. Estes principios
contemplámolos dende a propia concepción dos nosos produtos, interiorizando o concepto de ecodeseño.
Actualmente a actividade da empresa céntrase en dous eixes fundamentais do proceso que son o deseño e a posterior fabricación.
O deseño industrial está a aportar unha grande riqueza tecnolóxica
aos distintos produtos, ao tempo que permite evolucionar cara unha
especialización produtiva ás numerosas subactividades do proceso.
Polo tanto, esta fase da cadea de valor ten para nós unha especial
relevancia e nela poñemos moito do noso foco.
A incorporación dos aspectos ambientais na etapa de deseño e redeseño de produtos aínda non é unha práctica moi estendida na industria. As accións para reducir os impactos ambientais dos produtos están tradicionalmente moi localizadas na etapa de produción
e tratamento final dos produtos. Así, o ecodeseño nace a principios
da década dos 90 debido á necesidade de minimizar os impactos ambientais potenciais do produto antes de que éstes se produzan, cambiando desta maneira o modo tradicional de proceder na industria,
que se encargaba de evitar ou reparar os danos ambientais unha vez
éstes xa estaban ocasionados. Por tanto, o ecodeseño baséase no
principio de prevención fronte ao de corrección.

Incorporación de criterios de sustentabilidade no desenvolvemento de estratexias de innovación industrial no
deseño de produtos
O ecodeseño pode definirse como a introdución sistemática de aspectos ambientais durante o deseño e desenvolvemento do produto.
Isto implica ter en conta os impactos ambientais en todas as fases do
ciclo de vida do produto, comezando nas etapas de deseño e desenvolvemento. O obxectivo é crear solucións sustentables que satisfa-
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Reportaxe inovación: Galopín

gan as necesidades e os desexos humanos, buscando unha solución
de compromiso entre os criterios ambientais, técnicos, funcionais,
ergonómicos, estéticos ou económicos.
Para potenciar a incorporación destes criterios, a finais de 2013 puxemos en marcha un proxecto titulado Desenvolvemento de estratexias
de innovación industrial no deseño de produtos baseadas na incorporación de criterios de sustentabilidade, que contou coa financiación
do Programa Torres Quevedo da Secretaría Xeral de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación dependente do ministerio de Economía e Competitividade. Gracias a isto puídose dispoñer da incorporación dunha
doutora en Enxeñaría Química e Ambiental, con ampla experiencia
na aplicación de metodoloxías de avaliación ambiental e da sustentabilidade como ferramentas de apoio á toma de decisións para o
ecodeseño de produtos e procesos. Este proxecto súmase a unha metodoloxía de traballo establecida baixo o paraugas do sistema de xestión integrado conforme ás normas ISO 9001 de Calidade, ISO 14001
de Medioambiente e UNE 166002 de I+D+i co que conta a empresa.
Á hora de escoller os indicadores a utilizar como ferramenta de ecodeseño cómpre ter en conta que debe ser de aplicación sinxela e
que teña unha importante compoñente de comunicación. A primeira
parte ten que ver co feito de que se aplicamos unha metodoloxía
moi complexa, corremos o risco de que se deixe de empregar porque
o proceso resulte complexo e pouco práctico. Por outra banda, é
importante que o indicador que se obtén teña forza comunicativa, é
dicir, que poida ser facilmente interpretable. Un dos indicadores que
cumpre estas dúas premisas é a pegada de carbono.
A pegada de carbono cuantifica a totalidade de emisións de gases de
efecto invernadoiro emitidos por un individuo, organización, evento
ou produto de forma directa ou indirecta. En particular, a pegada
de carbono de produto mide os gases de efecto invernadoiro emitidos durante todo o ciclo de vida dun produto o servizo: desde a
extracción das materias primas, pasando polo procesado, fabricación
e distribución, ata a etapa de uso e final da vida útil (depósito, reutilización ou reciclado). Deste xeito, á hora de escoller os materiais a
empregar nos nosos produtos, ademais de buscar aquel que cumpra
cos requisitos técnicos, económicos ou estéticos, tamén temos en
conta a minimización da pegada de carbono.

A madeira, gran aliada na loita contra o cambio climático
Neste eido cobra protagonismo o uso da madeira, material natural,
reciclable, renovable e inesgotable e, polo tanto, elemento fundamental na loita contra o cambio climático. A madeira contribúe
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A incorporación dos aspectos
ambientais no deseño de produtos é fundamental para camiñar
cara unha sociedade sostible

desde dúas vertentes a reducir o dióxido de carbono na atmosfera,
reducindo as emisións e aumentando os sumidoiros de carbono. O
proceso de transformación da madeira non só é altamente eficaz desde o punto de vista enerxético, senón que a madeira pode ser usada,
a miúdo, como substituto de materiais como o aceiro, aluminio ou
materiais plásticos, que requiren grandes cantidades de enerxía para
a súa produción. Por outra banda, gracias á fotosíntese, as árbores
dun bosque poden atrapar grandes cantidades de dióxido de carbono
e almacenalas en forma de madeira. Cada metro cúbico de madeira
pode reter aproximadamente unhas 0,9 t de dióxido de carbono. Os
bosques fixan o dióxido de carbono, os produtos da madeira o reteñen e o reciclado permite alongar a súa retención.
Considerando tamén as súas características técnicas, a madeira é
protagonista de moitos dos nosos produtos como os da gama Natura,
ou de proxectos especiais como Navicularia ou máis recentemente a
Árbore da vida. Desde xeito, ofrecemos aos nosos clientes produtos
cunha baixa pegada de carbono.
No proxecto de ecodeseño tamén se consideraron outros indicadores
como a pegada ecolóxica ou a pegada hídrica, que aportan visións
complementarias ao efecto sobre o cambio climático, como son a
área ecoloxicamente produtiva explotada no proceso de utilización
de recursos e a presión sobre os recursos hídricos, sendo pioneiros no
sector na aplicación integrada destes indicadores.
O proxecto chegou recentemente ao seu fin, pero posto que o seu
resultado non é un entregable pechado, senón unhas metodoloxías e
unha filosofía de traballo, terá a súa continuidade en futuros proxectos
que a empresa leve a cabo. Un exemplo claro é o proxecto bioSPAce,
Desenvolvemento experimental de espazos biosaludables modulares
con esencias galegas de mar e bosque, financiado polo programa Conecta Peme 2015, e no que se coidará especialmente a minimización
dos indicadores de pegada de carbono e pegada hídrica, mediante a
incorporación de fontes de enerxía renovable ou de sistemas de depuración da auga utilizada de forma que se poida reutilizar.

Revista Albura

20

Novas CMD
Cándido Hermida e Biomasa Forestal
reciben o recoñecemento dos enxeñeiros industriais de Galicia

Cándido Hermida

Cándido Hermida e Biomasa Forestal, asociados do Cluster, foron recoñecidos polo Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia na gala A Noite da Industria que congregou ao sector enerxético e industrial de Galicia. Cándido
Hermida recibiu un galardón pola súa traxectoria profesional; exemplo de
como a constancia, o bo facer e a calidade son capaces de crear e manter
ao máis alto nivel unha empresa. Pola súa parte, Biomasa Forestal obtivo o
premio ao mellor proxecto de organización industrial, como mostra do bo
desenvolvemento que está a experimentar a empresa situada en As Pontes.
Ambos estiveron arroupados pola Xunta Directiva do Cluster.

Luis Pardo, Biomasa Forestal

Gala A Noite da Industria 2016

Betanzos HB obtén financiamento europeo para a súa investigación sobre
novos usos do eucalipto galego
A compañía lanza, ademais, unha nova web comercial de tablex
(www.tablex.eu), produto que comercializa
Betanzos HB é unha das empresas participantes en dous proxectos,
Innobiorre e Demadera, seleccionados pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) para ser financiados con fondos europeos a través do
programa Conecta Peme 2016-2018, a través do que a Consellería de
Economía, Emprego e Industria fomenta a cooperación entre pemes
galegas e os demais axentes do Sistema Galego de I+D+i.

Nova web comercial de Tablex

Arquitectos do COAG-A Coruña visitan as instalacións de empresas asociadas ao Cluster
Con esta iniciativa de apertura de portas, as empresas ofrecen o seu
apoio técnico directo e personalizado no uso da madeira
Arquitectos do COAG-A Coruña visitaron as instalacións de Molduras
del Noroeste e Grupo Losán co obxectivo de que os profesionais da
construción coñezan, de primeira man, o traballo que desenvolven as
empresas en canto a innovación e produción, así como establecer relacións para futuras colaboracións. Deste modo, o Cluster tende unha
ponte para asesorar e ofrecer solucións técnicas aos profesionais que
empreguen a madeira.
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A compañía lanza tamén unha nova web, www.tablex.eu, do produto
que comercializa, Tablex, taboleiro hardboard de fibras de madeira
de eucalipto para ofrecer un servizo máis completo aos seus clientes.

Novas CMD
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O CMD participou na tradicional pulpada celebrada co motivo da Asemblea
Xeral da Asociación da 1ª Transformación da Madeira de Lugo
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, a través do seu presidente e
xerente, estivo presente na tradicional pulpada que organizou a Asociación da 1ª Transformación da Madeira de Lugo con motivo da celebración
da súa Asemblea Xeral. Na reunión, na que tamén estivo a conselleira do
Medio Rural, Ángeles Vázquez, existiu un clima de cordialidade que serviu
para estreitar lazos entre os asistentes.

Asemblea celebrada en Lugo

Agroamb, recoñecida pola Fundación
Galicia Sustentable nos Premios
Somos Paisaxe
A Fundación Blas de Ponte de Outeiro, pertencente ao Grupo Agroamb,
recibiu unha mención especial de mans da Fundación Galicia Sustentable
por impulsar a Guía de Boas Prácticas en A Terra Chá, elaborada pola Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega. Este recoñecemento
foi recollido durante a entrega do Premio Somos Paisaxe, que promulga a
difusión, divulgación e participación social sobre a paisaxe no marco do
convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio.

O Cluster participou activamente das celebracións do Día Mundial da Arquitectura
A través dunha charla organizada pola delegación de Lugo do COAG, na
que se puxo en valor o potencial forestal e industrial do sector da madeira na provincia de Lugo
O CMD participou activamente nas celebracións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Lugo con motivo do Día Mundial da Arquitectura que se
celebra o primeiro luns de outubro. “Con madeira, un futuro mellor” foi o
lema escollido pola delegación lucense para conmemorar este día.
O CMD participou a través do relatorio dun sos seus asociados, FINSA. Na
intervención, púxose de manifesto o potencial forestal e industrial local
na provincia de Lugo do sector da madeira, entendendo estas prácticas
como un medio sostible e eficaz de produción para os sistemas construtivos e de expresión arquitectónica contemporánea.

Celebración do Día Mundial da Arquitectura en Lugo

Recoñecemento a Agroamb nos Premios Somos Paisaxe

O CMD homenaxeou o edificio do Dolmen de Dombate no Día Mundial da
Construción Sostible
A entidade recoñeceu as características sostibles do edificio, así como a
súa perfecta integración co entorno
O Cluster escolleu este ano o Dolmen de Dombate para conmemorar
o Día Mundial da Construción Sostible pola súa aposta decidida no uso
da madeira, así como por poñer en valor os beneficios da biofilia, ao
atoparse nun entorno totalmente natural que beneficia á saúde das
persoas que están ao seu redor.
Coincidindo con esta efeméride, o CMD quixo destacar as características que converten á madeira, nunha gran aliada na loita contra o
cambio climático.

Homenaxe ao edificio do Dolmen de Dombate
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O recuncho do asociado: Senssia

Senssia presenta o seu catálogo máis
ambicioso coas miras postas no cliente
Senssia presenta o seu catálogo máis ambicioso co que pretende sorprender ao cliente a través de modelos innovadores, funcionais e íntimos.
Esta publicación cociñouse a fogo lento co obxectivo de poder ofrecer
un produto de máxima calidade. Preséntase nun elegante formato de
30 centímetros de ancho, con acabados de tapa dura, co obxectivo de
conseguir ser o máis visual posible e que resulte atractivo ás sensacións.
Máis de 140 páxinas a todo cor, onde o poder da imaxe ten o máximo
protagonismo. As coleccións preséntanse en entornos máxicos que farán
soñar a todos os que se impregnen do mundo Senssia. Diferentes coleccións pensadas para as necesidades de persoas diferentes; cada persoa é
única e necesita unha cociña única.
O catálogo presenta unha orixinal presentación, permitindo consultalo
pola portada e contraportada indistintamente co obxectivo de sumerxirse en dúas realidades diferenciadas. Por un lado, amósase unha colección
de Senssia máis innovadora e rompedora, onde o espazo e o entorno son
os verdadeiros protagonistas. As imaxes que se representan tratan de poñer en valor a arquitectura industrial mesturada co recordo, de destacar
a importancia de converter un espazo único nun fogar.
Por outra banda, preséntase un ambiente máis íntimo, un lugar onde
compartir momentos coa familia. Recupérase a idea tradicional da
cociña como epicentro do fogar, o punto de reunión da familia… ese
olor a amor e fraternidade.

Galardoados nos premios da Comunicación e do Marketing
do Cluster da Comunicación Gráfica
Esta nova publicación foi recoñecida co premio Paraugas na categoría de
catálogo publicitario promovido polo Cluster da Comunicación Gráfica de
Galicia. Estes galardóns contaban con 18 categorías de premios ás que optaron preto de 500 candidaturas. Este premio é un recoñecemento ao equipo de Senssia quen depositou toda a súa ilusión na elaboración deste catálogo e servirá de revulsivo para continuar nesta senda de mellora continua.

www.senssia.com
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Traballando todos cara unha mesma dirección
Asociados do Cluster comparten con nós a súa visión sobre diferentse aspectos de interese para as empresas e amósanse esperanzados ante un futuro con novas oportunidades.

Alfredo Rodríguez
Grupo Costiña

“A adaptación das empresas ás novas tecnoloxías vai
a ser algo imperativo. Para
ser competitivos, estamos
obrigados a tecnificarnos”

José Carballo

Roberto Pérez
Director xeral de
Betanzos HB

Daniel Villapol

Conselleiro delegado
de FINSA

“O Cluster da Madeira e o
Deseño de Galicia é, hoxe
en día, a pedra angular
de toda a cadea de valor
da madeira. É fundamental para a boa relación do
sector coa Administración.
Estamos ante un futuro esperanzador para o sector”

“O nivel competitivo creado nos últimos anos a raíz
da crise, foi un impulso
para que as empresas que
aguantamos poidamos
afrontar o reto que propón
a chamada Industria 4.0”.

“En Galicia, se as políticas son idóneas, podemos
conseguir unha industria
que siga creando postos de
traballo, innovando e aportando ao Produto Interior
Bruto da Comunidade”

Conselleiro delegado
Grupo Villapol

Sonia Pazos

Juan Rodríguez

Ricardo González

“O sector da madeira está
a dar importantes leccións
a moitos sectores tradicionais. Agárdalle un futuro
prometedor”

“O Cluster é fundamental. Nós, como empresa,
apoiámolo dende o seu
nacemento”

“Percíbese un claro cambio
de tendencia. Proba disto
son as 10 novas incorporacións ao Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia no
que vai de ano. O mellor
está por chegar”.

Directora de Centros
de GAIN

Xerente
de Camuyde

Xerente
do CMD

Revista Albura

24

Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG142 – PRÉSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULANTE E INVESTIMENTOS CON FONDOS DO BEI (2015)

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

FINALIDADE: Co obxecto de complementar os instrumentos de financiamento
público existentes no mercado, o Igape pon a disposición das empresas galegas estes
recursos en dúas modalidades diferenciadas:
Préstamos Igape-BEI-Circulante: Destinados a proporcionar unha base de capital
circulante estable que permita as empresas fortalecer a súa estrutura financeira e
acometer plans de crecemento. Pagamento de provedores por aprovisionamento de
mercadorías, acredores por prestación de servizos, arrendamentos e/ou subministracións, gastos de persoal, impostos e tributos, gastos financeiros asociados á operativa, e primas de seguros en cobertura de riscos asociados á actividade empresarial.
Préstamos Igape-BEI-Investimento: Facilitar financiamento destinado a investimentos
en Galicia, con carácter complementario ao financiamento privado.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
1.- Poderán ser prestameiros:
a. As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme independente conforme ao artigo 2.1 das bases.
b. As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme dependente conforme ao artigo 2.1 das bases, dentro da limitación de contía de préstamos
para este tipo de prestameiros establecida nos contratos de financiamento
asinados entre o Igape e o BEI.
c. Para o programa de préstamos Igape-BEI-Investimento, poderán ser prestameiros empresas que non cumpran a definición de peme, sempre que pertenzan ao
sector do automóbil. Neste caso as devanditas operacións de préstamo terán
que ser previa e formalmente autorizadas polo BEI.
d. Para o programa de préstamos Igape-BEI-Circulante, as empresas deberán ter
o seu domicilio social e fiscal en Galicia. Para o programa Igape-BEI-Investimento, a pestameira deberá ter ou crear alomenos un centro de traballo en
Galicia, debendo estar ubicados os investimentos en Galicia.
2.- As sociedades holding financeiras ou as sociedades de leasing non poderán recibir
financiamento mediante os préstamos regulados nestas bases.
3.- Non poderán ter a condición de prestameiros as entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2.b) da Lei de subvencións de Galicia:
“Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera procedemento, acharse declarados en concurso, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser
inhabilitados conforme a Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación
fixado na sentenza de cualificación do concurso”.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de maio de 2017.
Máis información:
Resolución do 22 de outubro de 2015 (DOG Nº209 do 03/11/2015) - Bases reguladoras
e convocatoria 2015
Resolución do 15 de xaneiro de 2016 (DOG Nº14 do 22/01/2016) - Tipo de xuro 2016
Resolución do 30 de maio de 2016 (DOG Nº102 do 31/05/2016) - Modificación das
bases reguladoras e prazo de presentación

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG195
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS
DO IGAPE
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán acollerse aquelas empresas debedoras do Igape
e titulares de operacións de préstamo que foran concedidas ao abeiro de calquera
das seguintes normativas:
Resolución do 26 de abril de 2002 polo que se establece un programa de préstamos
para financiar producións audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia
Resolución do 24 de marzo de 2003 pola que se establece un programa de préstamos
para financiar proxectos emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia
Resolución do 25 de abril de 2005 pola que se establece un programa de préstamos
para financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica en la Comunidade
Autónoma de Galicia
Resolución do 12 de decembro de 2007 pola que se establece un programa de préstamos para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia
con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI)
Resolución do 16 de marzo de 2009 pola que se establece un programa de préstamos
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con
fondos do Banco Europeo de Investimento (BEI)
Resolución do 22 de marzo de 2011 pola que se aproba o Programa de préstamos do
Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia
con fondos del Banco Europeo de Investimentos (BEI)
PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa desta axuda
Mais información:
Resolución do 7 de agosto (DOG Nº168 do 04/09/2013) – Bases reguladoras
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BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non
séndoo, teñan a condición de residentes.
Sectores incentivables:
a. aIndustrias transformadoras e servizos de apoio á produción que presten especial atención a melloras medioambientais e supoñan unha mellora significativa
na calidade ou innovación de proceso ou produto e, en especial, os que favorezan a introdución das novas tecnoloxías e a prestación de servizos nos subsectores das tecnoloxías da información e as comunicacións e os que melloren
significativamente as estruturas comerciais
b. Establecementos turísticos e instalacións complementarias de ocio que posúan
carácter innovador especialmente no relativo ás melloras medioambientais e
que melloren significativamente o potencial endóxeno da zona
CONTÍA DAS AXUDAS: Os incentivos rexionais que poderán concederse non poderán
sobrepasar as seguintes porcentaxes máximas sobre o investimento aprobado:
a. Dende o 1 de xullo de 2014 ata o 31 de decembro de 2017, do 15% para as grandes empresas, do 25% para as empresas medianas e do 35% para as empresas
pequenas
b. Dende o 1 de xaneiro do 2018 ata o 31 de decembro de 2020, do 10% para as
grandes empresas, do 20% para as empresas medianas e do 30% para as empresas pequenas
No caso de proxectos cun investimento aprobado superior a 50 millóns de
euros, as porcentaxes máximas fixaranse conforme ó establecido para grandes
proxectos de investimento nas Directrices sobre axudas estatais de finalidade
rexional 2014-2020
PRAZO LÍMITE: O prazo para presentar as soliciudes finalizará o día 31 de decembro
de 2020.
Máis información no Instituto Galego de Promoción Económica, a través do teléfono
902.300.903, en www.igape.es, ou en informa@igape.es.

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: PROGRAMA TORRES QUEVEDO
FINALIDADE: Favorecer a presenza de doutores en empresas. Trátase das axudas para
contratos Torres Quevedo e para a formación de doutores en empresas “Doutoramentos industriais”.
A convocatoria Torres Quevedo, que favorece a carreira profesional dos investigadores e estimulan a demanda do sector privado de persoal suficientemente preparado
para acometer plans e proxectos de I+D
As axudas para a formación de doutores en empresas “Doutoramentos industriais”
teñen como obxectivo favorecer a inserción laboral de investigadores nas empresas
dende o inicio da súa carreira profesional.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Na convocatoria Torres Quevedo, as axudas, cunha duración de 3 anos, están destinadas a empresas, centros tecnolóxicos, centros de apoio á
innovación tecnolóxica, asociacións empresariais e parques científico- tecnolóxicos.
As axudas deberán destinarse a cofinanciar o salario e a cota a Seguridade Social dos
investigadores contratados.
As axudas de “Doutoramentos industriais”, estas axudas terán unha duración máxima de 4 anos e abranguen 3 conceptos: a axuda para o financiamento do contrato, a
axuda para a realización de estadías en entidades de I+D e a axuda para financiar os
gastos de matrícula no programa de doutoramento.
PRAZO LÍMITE: O prazo de solicitude será do 19 de xaneiro ao 9 de febreiro de 2017
para as axudas Torres Quevedo e do 25 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2017 para as
axudas de doutoramentos industriais.
Mais información: no Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, https://
www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-B-2016-61330.pdf
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ABIMAD 2017

Lugar: FIBES Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Sevilla. España

Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas: 18 ao 21 de xaneiro de 2017

Datas: 07 ao 10 de febreiro de 2017

Máis información: www.fibes.es/events/surmueble/

Máis información: www.abimad.com.br

Evento que alberga aos sectores do moble e a decoración para mostrar produtos e novidades

Principal feira do segmento mobiliario e accesorios de alta decoración en América Latina

BILBAO MUEBLE 2017

EXPORT HOME 2017

Lugar: Bilbao Exhibition Centre (BEC), Bilabo. España

Lugar: EXPONOR – Feira Internacional de O Porto, O Porto. Portugal

Datas: 19 ao 21 de xaneiro de 2017

Datas: 15 ao 18 de febreiro de 2017

Máis información: www.bilbaomueble.com

Máis información: www.exporthome.exponor.pt/apresentacao.aspx

Feira profesional do moble en Bizkaia

Feira de mobiliario, iluminación, decoaración e hotelería que mostra as últimas
novidades e tendencias

FIMMA Maderalia 2017

DUBAI WOODSHOW

Lugar: Manchester, Reino Unido

Lugar: Dubai World Trade Centre, Dubai. Emiratos Árabes Unidos

Datas: febreiro de 2017

Datas: 7 ao 9 de marzo de 2017

Máis información: www.fimma-maderalia.feriavalencia.com

Máis información: www.dubaiwoodshow.com

Principal feira de madeira, maquinaria e ferramentas en España

Feira na que se presentan as últimas innovacións en maquinaria e ferramentas
para traballar e moldear a madeira

Drevostavby – Wooden Buildings 2017

FurniTek - WoodBuild 2017 Shanghai

Lugar: Výstaviste Praha Holešovice, Praga. República Checa

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

Datas: 2 ao 5 de febreiro de 2017

Datas: 7 ao 10 de marzo de 2017

Máis información: www.drevostavby.eu/en.html

Máis información: www.woodmacchina.net/

Feira internacional de edificacións en madeira, construcións e materiais

FurniTek é unha feira de maquinaria e accesorios para a produción de mobles,
e WoodBuild é unha exposición de madeira e produtos para a madeira para
moble e construción

SamuLegno 2017

International Furniture Fair 2017 Singapore

Lugar: Pordenone Fiere, Pordenone. Italia

Lugar: Singapore Expo, Singapur

Datas: 2 ao 4 de febreiro de 2017

Datas: 9 ao 12 de marzo de 2017

Máis información: www.samulegno.it

Máis información: www.iffs.com.sg

Exposición bienal de tecnoloxía e maquinaria para o traballo da madeira dedicada exclusivamente á industria

Feira do moble
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CIFF 2017 China Internacional Furniture Fair

Interzun 2017 Colonia

Lugar: China Foreign Trade Centre Canton-Guangzhou, China

Lugar: Cologne Exhibitios Centre, Colonia. Alemaña

Datas: 18 ao 31 de marzo de 2017

Datas: 16 ao 19 de maio de 2017

Máis información: www.ciff-gz.com/en/index.aspx

Máis información: www.interzum.com

Feira do moble

Punto de encontro para profesionais da industria do moble

Bois Energie Limoges

Ligna Hannover 2017

Lugar: Limoges, Lemosín. Francia

Lugar: Hannover Exhibition Center, Hannover. Alemaña

Datas: 30 de marzo ao 2 de abril de 2017

Datas: 22 ao 26 de maio de 2017

Máis información: www.boisenergie.com

Máis información: www.ligna.de

Feira de madeira para o sector da enerxía

Feira específica para a silvicultura e as industrias da madeira. Amosaranse, entre outros,
os últmimos produtos e tecnoloxías nos ámbitos da silvicultura, tecnoloxía de serradoiros, madeira maciza de transformación, paneis de madeira e chapa da produción

Salone Internazionale del Mobile
2017 Milán (iSaloni)

ICFF 2017 New York: International
Contemporary Furniture Fair

Lugar: Feria de Milán, Milán. Italia

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

Datas: 4 ao 9 de abril de 2017

Datas: 21 ao 24 de maio de 2017

Máis información: www.cosmit.it

Máis información: www.icff.com

Feira de referencia no sector do moble e a decoración

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

Lesdrevtech Minsk

FITECMA 2017

Lugar: Belexpo, Minsk. Bielorrusia

Lugar: Centro Costa Salguero, Bos Aires. Arxentina

Datas: 27 ao 29 de abril de 2017

Datas: 13 ao 17 de xuño de 2017

Máis información: www.belexpo.by

Máis información: www.feria.fitecma.com.ar

Feira para a silvicultura e a transformación da madeira

Feira internacional de madeira e tecnoloxía

Technomebel Sofia
Lugar: Sofia. Bulgaria
Datas: 24 ao 28 de abril de 2017
Máis información: www.technomebel.bg
Feira para o traballo da madeira e a produción de mobles
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Edificio Feuga
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida
15705, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 937 261│ Fax: 981 937 106
www.clustermadeira.com │ info@clustermadeira.com

