
Revista do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
Segundo semestre do 2017

Unidade

Obxectivo 
común

#
#



Revista Albura

2

Edita: Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia

Santiago de Compostela, Decembro 2017



3

Revista Albura

Sumario

1. Editorial 05

2. Entrevista ao director da Axencia Galega                  
da Industria Forestal 06

3. Mesa de Diálogo 08

4. IX Xornadas de Arquitectura e Deseño 10

5. Miradas sobre a industria da madeira:           
Cenlitrosmetrocadrado 12

6. II Premios Piloto Industria 4.0 14

7. Posicionamento contra os incendios 15

8. Mesa da Madeira 16

9. Momentos con... José Ignacio Lema 17

10. Novas CMD 18

11. O recuncho do asociado:                             
Carpintería e Ebanistería Allariz  20

12. Reflexións do asociado:                                
Sistemas de Desarrollo Integral del Territorio 21

13. Axudas e subvencións 22

14. Feiras 24 



Revista Albura

4

Revista AlburaRevista Albura



5

Revista Albura

Editorial

A piques de rematar un ano máis e botando a vista atrás, sinto unha gran ledicia 
ao comprobar todo o que avanzamos como grupo, como cadea de valor da 
madeira. O diálogo, a unidade e o traballo comezan a ver os seus froitos vislum-

brando un futuro cada vez máis optimista para o noso sector. Se o anuncio da posta en 
marcha da nova Axencia Galega da Industria Forestal supuxo un golpe de aire fresco 
para nós e a esperanza de novos retos, a elaboración dunha tese universal para o sec-
tor, aprobada por todos os axentes da cadea, suporá un punto de inflexión para todos. 

Tivemos que vivir momentos moi duros trala última vaga de incendios que asolaron 
Galicia. Tras sufrir esta traxedia chegamos á conclusión de ter que actuar dunha vez, 
xa que non podemos permitir que sexa o abandono quen xestione a nosa riqueza. 
Debemos buscar fórmulas que sexan capaces de facer fronte aos problemas de 
despoboación do rural e ao abandono do monte, causas indirectas da traxedia. Para 
conseguilo cómpre dotar aos nosos montes de valor a través do deseño, a eco-
nomía circular e a bioeconomía e todo isto só o conseguiremos se nos amosamos 
alineados e chegamos a un gran pacto.

Debemos comezar a pensar en termos de eficiencia e eficacia, nas capacidades e 
as oportunidades. A eficiencia consiste en obter o máximo rendemento dos recur-
sos dispoñibles, centrándose no proceso, tendo en conta os medios. En cambio a 
eficacia consiste en acadar o resultado que desexamos; céntrase no fin.

O feito de que exista unha viabilidade económica, que é polo que avoga a bioeco-
nomía, reforza a sustentabilidade do bosque. O futuro é dos biomateriais como se 
está a comprobar noutros países.

A cadea de valor da madeira precisa dunha definición conceptual que lle rixa máis 
aló dos intereses particulares e das lexislaturas. Precisamos poucas leis e que se 
cumpran todas de maneira rigorosa. A Administración debe marcar unhas regras de 
xogo claras e asegurar o seu papel de árbitro.

Tamén temos que ter claro o poder do mercado. Son os consumidores os que 
cambiarán o mundo. Moitos acontecementos, algúns sucedidos hai pouco, así o 
demostran. As persoas son máis rigorosas que as propias leis. Ás empresas non 
nos queda máis remedio que aliñarnos coa demanda.

O traballo que estamos a desenvolver dende a cadea de valor da madeira inten-
tando establecer a tese universal é fundamental para o futuro do sector. Se con-
seguimos chegar a un entendemento, contando cun decálogo claro e conciso de 
actuacións e avanzando da man, o futuro preséntase prometedor.

O monte, a aldea, tal e como dicía Neira Vilas, representa a nosa esencia, o templo 
da nosa cultura. Se queremos que a nosa terra teña futuro, debemos ensinar aos 
cidadáns que sen sustentabilidade económica non é posible nin a ambiental nin a 
social. Só podemos salvar o rural, correxir os desequilibrios, paliar os incendios, 
salvar a nosa esencia e a nosa cultura, se reunimos o esforzo e o aforro de miles 
de galegos. Tal e como indica Venancio Salcines, debemos ser conscientes que na 
madeira temos o noso petróleo verde: o recurso do século que ven.

Gustaríame pechar esta breve intervención dando as gracias a toda a familia da 
cadea de valor da madeira. Pechamos un ano intenso, cheo de novas, algunhas 
moi prometedoras para o sector e outras moi tristes como a vaga de incendios 
do mes de outubro, pero das que tamén sacamos a esperanza dun pobo unido 
defendendo a súa terra. Quero transmitir o meu agradecemento pola implicación 
de todos os axentes que forman parte da cadea, pola vosa adicación e o voso 
agarimo. Creo que estamos ante un momento cheo de oportunidades e esperan-
za que debemos aproveitar. O futuro preséntase ilusionante e o agardamos máis 
unido e aliñado que nunca. 

Finalizo desexándovos unhas felices festas e brindo por un ano cheo de traballo, 
ilusión e boas novas. 

No consenso da tese universal debemos 
atopar o camiño para elaborar o plan estratéxico 

forestal que xere valor para o mundo rural
Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD



Revista Albura

6 Entrevista director da Axencia Galega da Industria Forestal6

José Ignacio Lema, director da Axencia Galega da Industria Forestal

A creación desta Axencia supón unha aposta clara da 
Administración pola industria forestal favorecendo o seu 
impulso mediante a creación de valor en toda a cadea”
“Existirán dúas liñas fundamentais, tal e como adiantou o conselleiro de Econo-
mía, Emprego e Industria: un plan de formación específica para o forestal no 2018 
e a elaboración dun plan estratéxico para esta industria”, sinala Lema

“

O pasado mes de agosto, a Xunta de Galicia puxo en marcha a Axencia 
Galega da Industria Forestal para axudar ao sector a avanzar, innovar e 
crear máis emprego. Trátase dunha das demandas históricas do sector 
e o seu anuncio foi, sen dúbida, unha nova moi celebrada polo mesmo. 
José Ignacio Lema, director da Axencia Galega da Industria Forestal, 
explícanos as tarefas que desenvolverá dita Axencia, así como os fitos 
que se pretenden acadar coa mesma.

Que supón a creación da Axencia Galega da Industria Forestal para o 
sector e a industria da madeira? Onde se vai a poñer o foco principal 
nestes primeiros pasos?

Supón unha aposta clara da Administración pola industria forestal,  po-
ñendo á súa disposición un ente de natureza participativa coa finalida-
de de favorecer o seu impulso mediante a creación de valor en toda a 
cadea, cunha visión de futuro, incidindo naqueles aspectos que serven 
de incentivo para a xeración de valor engadido, a formación específica, 
a innovación en procesos industriais e comercias, a creación de novos 
materiais e o apoio para a búsqueda de novas oportunidades de negocio. 

Supón tamén o recoñecemento da singularidade desta industria, dán-
dolle especial importancia á xeración de riqueza  no eido rural. 

O Conselleiro xa adiantou dúas liñas fundamentais: un plan de 
formación específica para o forestal no ano 2018, e a elaboración 
dun plan estratéxico para esta industria.

Que medidas concretas e a curto prazo se van a activar? Que 
obxectivos ten marcados a Axencia?

No plan de actuación para o ano 2018, que estamos a deseñar e 
no que participará esta industria, contemplamos unha serie de 
actuacións concretas en diversos campos: 

 — Análise da industria elaborando, por parte do IGE, unha ra-
diografía actual e un cadro de indicadores de valor, obtendo 
así datos  con rigor estatístico e que sirvan de base para os 
indicadores de seguimento do plan estratéxico.

 — Elaboración e execución do plan formativo, incluíndo tamén 
indicadores de seguimento que permitan a súa revisión,  nú-
mero de actividades formativas, número de alumnos e indi-
cadores de inclusión laboral.

 — A pilotaxe do plan estratéxico do sector, elaborado de acordo 
co tecido industrial e coa finalidade de establecer as liñas de 
actuación que permitan xerar valor e favorecer a súa conso-
lidación de cara ao futuro.

 — Elaboración das liñas de innovación en concordancia co plan 
estratéxico e da man do CIS Madeira.

 — As ordes de axudas que permitan a renovación tecnolóxica 
dos distintos subsectores da cadea.

Os procesos que fomente a                
Axencia potenciarán a utilización do 

deseño como ferramenta de elaboración 
da propia liña de actuación”

“
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No CMD, pensamos no recurso e no deseño como un binomio inse-
parable. A Axencia fai referencia ao forestal e, sen embargo, parece 
que ao estar situada en Economía, ten unha vocación que trascende 
do forestal ao industrial. O deseño é unha creación industrializada… 
terá cabida dentro da Axencia?

O deseño realiza  unha visión completa de todo o proceso produtivo, 
dende os materiais de input ata aspectos éticos do produto final; busca 
unha vantaxe competitiva baseada na satisfacción do cliente mediante 
a oferta de produtos útiles pero que engloban características diferen-
ciadoras, mesmo nos valores que representa. 

A xeración de valor ten que ter en conta a totalidade do proceso, ten 
que  incluír o deseño, non como unha ferramenta do produto final, senón 
como unha visión global do proceso que nos permita ter produtos e ser-
vizos diferenciados, competitivos, eticamente producidos, incorporando 
o valor ecolóxico e social como compoñente da actividade industrial. 

O deseño non só terá cabida, senón que os procesos que fomente a Axen-
cia deben de realizarse baixo esta filosofía, potenciando  a utilización 
do  deseño como ferramenta de elaboración da propia liña de actuación. 

Dende o CMD, aplaudimos o compromiso da elaboración dun Plan Estra-
téxico. Tomando como exemplo a outros sectores como o do Automóbil 
no que o Cluster tivo un papel fundamental na elaboración do plan es-
tratéxico e tendo en conta que para que sexa útil para o sector e para a 
Administración hai que implicar ás empresas… como cre que deberíamos 
fomentar a participación activa das empresas na elaboración do plan 
estratéxico e como podería axudar o Cluster nese obxectivo?

Por suposto o plan estratéxico será un plan da industria. A Axencia 
liderará a súa elaboración e fomentará os criterios de xeración de va-
lor en todos os elos da cadea. Ten que elaborarse de xeito colectivo 
incorporando  a profesionais de recoñecido prestixio e aos axentes do 
sector que garantan que a industria faga propio o plan.

Debe ser ambicioso, cuns obxectivos que permitan incrementar a com-
petitividade de toda a industria e “deseñado” cunha visión global, que 
supoña a súa modernización.  

O sector do Contract é un dos elos por excelencia da cadea da 
madeira. En numerosos foros sinálanse ás empresas galegas como 
as mellores do mundo neste eido. Considera que aínda hai capaci-
dade de mellora? Considera que un mundo do consumo e ocio tan 
cambiante require de fórmulas que fagan ás empresas cada día 
máis dinámicas e adaptativas sen mermar unha necesaria econo-
mía de escala? Como poderíamos axudar a ese obxectivo? 

A cadea ten que contar co sector do contract, que se sitúa no eido 
do consumo final nun mercado tremendamente competitivo. Temos 
empresas  líderes neste sector, empresas que demostraron ser capaces 
de ter produtos e servizos competitivos a nivel mundial, cun deseño 
de loxística e de produto avaliado polo visto e prace do consumidor 
final. O mercado marca, inexorablemente, os produtos e a tendencia 
que subsisten, facendo unha selección a favor dos mellor adaptados.

Quizais non hai que plantexar a  dicotomía entre economía de esca-
la e produción dinámica, senón basear a produción na demanda de 
produtos con  máis valor engadido, adaptando os procesos produtivos 
ao mercado. Neste momento a incorporación de tecnoloxía global nos 
procesos industriais, como os promovidos pola Industria 4.0, poden 
conter as respostas a esa dicotomía.

Incorporar os conceptos de fábrica e loxística intelixente axudará a 
facer procesos produtivos  máis competitivos e adaptados ao mercado.

Cal é o principal reto ao que se enfronta o sector?

A industria forestal ten que incorporarse aos mercados de produtos 
complexos e de valor, competitivos polo que aportan e non polo prezo, 
dándolle valor á materia prima, elaborando estratexias empresariais 
baseadas no valor engadido mediante a innovación nos produtos e nos 
procesos de fabricación e comercialización.

Que desexo lle pide ao novo ano para a Axencia?

Que sexa útil para a industria. 

Ao novo año pídolle que 
a Axencia sexa útil para a industria”“

77Entrevista director da Axencia Galega da Industria Forestal

Revista Albura



Revista Albura

Mesa de diálogo 8

Representantes da sociedade civil e partidos 
políticos debaten sobre a necesidade dun 
consenso que poña en valor o medio rural

Representantes dos partidos políticos, asociacións da cadea, univer-
sidade, ecoloxistas, industria do sector e outros axentes de interese 
reúnense nunha xornada de traballo para debater sobre a necesidade 
de acadar un consenso para salvar o medio rural a través da xestión 
sostible do sector forestal.

Representantes do movemento ecoloxista, da ordenación do territorio, 
da paisaxe, investigación, universidade, partidos políticos, asociacións 
forestais e industria da madeira reuníronse, convocados pola Funda-
ción Juana de Vega e o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, para 
celebrar unha intensa e respectuosa xornada de traballo co obxectivo 
de alcanzar un consenso de todos os axentes implicados no sector da 
madeira que consiga poñer en valor o monte e facelo sostible social, 
económica e medioambientalmente.

A Xornada contou cunha primeira parte expositiva na que a Universida-
de e as asociacións que xestionan o territorio, a industria e a economía 
circular perfilaron un sector que xera riqueza no rural, dando emprego 
a 80.000 persoas de toda a xeografía galega.

O encontro trátase dun punto de partida 
para achegar posturas entre os diferentes 
axentes, quen se amosaron satisfeitos        
e ilusionados

As primeiras conclusións alcanzadas centráronse na problemática do 
abandono e como éste só se pode combater, a través da xeración de 
valor e emprego de calidade no rural. Neste sentido, o sector forestal 
é determinante posto que distribúe máis de 300 millóns de euros cada 
ano entre miles de familias galegas. Nesta liña, un dos primeiros con-
sensos alcanzados é a necesidade dun futuro para o medio rural basea-
do na xeración de valor e o recoñecemento social.

No marco deste foro reivindicouse tamén, de maneira unánime, a sus-
tentabilidade social, ambiental e económica rompendo coa falsa dico-
tomía produción e medioambiente.

Este encontro tratouse dun punto de partida para achegar posturas en-
tre os diferentes axentes, quen se amosaron satisfeitos e ilusionados co 
desenvolvemento desta primeira reunión.

Neste sentido, e animados polo Director Xeral de Ordenación Forestal, 
Tomás Fernández Couto, e o Director da Axencia Galega da Industria Fo-
restal, José Ignacio Lema, encargados de clausurar este encontro, serán 
convocados os mesmos axentes a unha próxima reunión, pasadas as festas 
navideñas na sede da Fundación Juana de Vega, coa finalidade de chegar 
ao desexado consenso que fixe un  futuro mellor para o monte galego.
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No próximo mes de xaneiro celebrarase unha 
nova reunión na sede da Fundación Juana de 

Vega para continuar avanzando nesta liña

9Mesa de diálogo 
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou a novena edición 
das Xornadas de Arquitectura e Deseño que teñen lugar cada dous 
anos. Estas Xornadas tratan de ser un punto de encontro para a re-
flexión, o intercambio e a xeración de novas ideas. O director do Iga-
pe, Juan Cividanes, o decano do COAG, Antonio Maroño, o director da 
Escola de Arquitectura da Coruña, Fernando Agrasar, e o presidente 
do CMD, José Manuel Iglesias, foron os encargados de inaugurar esta 
edición, na Cidade da Cultura.

Como relatores participaron Xabier Rilo e Ricardo Tubío, enxeñeiros en 
Deseño Industrial e fundadores de Cenlitrosmetrocadrado; José Anto-
nio Vázquez, arquitecto e un dos fundadores de Estudio Nómada; Vi-
cente Cambra, subdirector de I+D de AITEX e Project manager proxecto 
WORTH; e Montserrat Rodríguez, técnico de GAIN CIS Madeira e coordi-
nadora do proxecto Design4Innovation. Nestas intervencións púxose de 
manifesto a importancia que ten o deseño para dar valor ao produto fi-
nal, quedando patente que o bo deseño é aquel que pasa desapercibido.

Ademais, o CMD, que xa incorporu ao seu nome oficial o deseño como 
instrumento fundamental para o futuro das empresas asociadas, po-
sicionouse como a ferramenta para favorecer a colaboración entre o 
mundo industrial e o do deseño. Nesta liña, presentáronse casos de 
éxito e programas europeos que facilitarán ditas colaboracións.

O CMD posiciónase como instrumento 
para favorecer a colaboración entre o 
mundo industrial e o do deseño

No marco das IX Xornadas de Arquitectura e Deseño que se celebraron 
na Cidade da Cultura e onde se presentaron casos de éxito e programas 
europeos que pretenden facilitar esas colaboracións

Unha mesa redonda con 
diferentes perfís profesionais 
puxo de manifesto a necesidade 
de concebir o deseño como 
un instrumento que mellore a 
calidade de vida das persoas
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No marco das Xornadas 
tiveron lugar máis de 20 

cruces de encontros B2B 
entre profesionais do deseño 

e o mundo empresarial co 
gallo de establecer lazos de 

colaboración entre eles

Ao termo da xornada da mañá, celebrouse unha mesa redonda cos 
relatores e moderada por Elías Cueto, arquitecto e doutor pola 
ETSAC da Universidade da Coruña, á que se incorporaron Ana Her-
mida, directora Comercial e de Marketing de Muebles Hermida, e 
Tania Pichel, arquitecta, responsable do Departamento Técnico de 
Molduras del Noroeste. No transcurso do debate profesional púxose 
de manifesto que Galicia conta coas mellores condicións en canto á 
materia prima, pero que non termina de materializarse no produto. 
Por iso, fíxose un chamamento para que as empresas incorporen o 
deseño como elo fundamental no proceso construtivo.

Xa pola tarde, realizáronse máis de 20 cruces entre profesionais do 
mundo do deseño e o industrial co obxectivo de establecer novas 
colaboracións e proxectos de futuro.

Os profesionais do sector auguran un futuro prometedor á madeira 
como material de deseño no camiño iniciado cara unha sociedade e 
futuro sostible, remarcando que se trata do material que mellor se 
adapta a esas premisas.

IX Xornadas de Arquitectura e Deseño 11
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Cenlitrosmetrocadrado

Neste sentido-sinalan os deseñadores-
cómpre crear unha identidade e unha 

cultura empresarial do desenvolvemento 
e da innovación, onde o pensamento 

colectivo esté orientado nesa dirección  

Cenlitrosmetrocadrado é un estudio de deseño e comunicación com-
posto polos deseñadores Xabier Rilo, Ricardo Tubío e Manuel del Río, 
traballando cunha ampla rede de colaboradores externos realizando, 
así, proxectos de diferente índole. 

Hoxe achéganse a este espazo para compartir con nós a súa visión 
sobre o sector, as súas inquedanzas e os novos proxectos nos que 
están a traballar.

Como nace a idea de crear Cenlitrosmetrocadrado?

Unha vez rematada a formación académica fixemos un pequeno exer-
cicio de análise do contexto galego do deseño industrial e coincidimos 
na necesidade de expor a profesión dende unha óptica humanista, que 
vaia máis alá da función práctica dos obxectos e que atenda tamén a 
funcións de carácter emocional e social. Esta orientación esixía levala 
a cabo dende unha posición independente, de aí a necesidade de crear 
o estudio, hai algo máis de dez anos, e comezar a desenvolver proxec-
tos en ámbitos do deseño como o gráfico, produto e espazos.

Deseño e industria son dúas figuras que se 
necesitan mutuamente. O futuro pasa pola 
necesaria inclusión do deseño na cultura 
empresarial como ferramenta estratéxica”

“

Como comeza o proceso de creación dun produto? Que papel xoga o 
deseño en todo ese proceso?

Ademais da interpretación académica de: forma, función e signifi-
cado, para nós o deseño está tamén presente nas fases iniciais de 
identificación do mercado obxectivo e definición estratéxica de pro-
duto. Porén entendemos que o deseño é un proceso que comeza na 
mesma redacción do prego de condicións onde se especifican todos os 
requirimentos e obxectivos a cumprir polo produto, pasando logo por 
outras fases como a conceptualización, definición formal, prototipa-
do... ata chegar aos axustes finais xa en fase de produción.

É necesario entender deseño como un concepto amplo e diverso, que 
non atinxe unicamente ás calidades plásticas dos obxectos. Unha par-
te pouco visible da profesión e con frecuencia responsable do fracaso 
comercial de moitos produtos é a que incide no posicionamento es-
tratéxico do produto no mercado, polo que descoidala supón asumir 
un grande risco no lanzamento de novos produtos.

Dende Cenlitrosmetrocadrado, que diferenciación achegades aos 
proxectos que realizades? 

Entendemos que un deseñador ou estudio non debe dotar aos produtos 
que deseña dun estilo formal persoal quizais, ésta é a maior diferenza 
entre a arte e o deseño; o deseñador non debe expresarse a través do seu 
traballo, debe cinguirse ao prego de condicións. En relación a esta liña 
de pensamento, no proceso de deseño sempre tentamos crear valor para 
o produto en campos como a funcionalidade, a sustentabilidade tanto 
medioambiental como social ou a optimización dos recursos dispoñibles.

Tamén nos gusta traballar coa dimensión social e cultural dos obxec-
tos, dende a selección dos materiais, ata as técnicas produtivas, ou 
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Estamos nun momento doce para a 
madeira. Só queda integrar o deseño 

como ferramenta estratéxica no proceso 
de desenvolvemento de produto e 

creación  de novos ámbitos de uso”

Neste sentido-sinalan os deseñadores-
cómpre crear unha identidade e unha 

cultura empresarial do desenvolvemento 
e da innovación, onde o pensamento 

colectivo esté orientado nesa dirección  

“

mesmo determinados aspectos de uso poden converterse en vehícu-
los perfectos para expresar algunha singularidade local.

Onde pon o foco o consumidor final? Que factores fan que un produto 
sexa exitoso no mercado?

Nun escenario de profunda crise económica e máis aínda medioam-
biental, comeza a xurdir un novo comportamento de compra, onde 
as calidades que o consumidor esixe e valora dun produto están a 
mudar. Redúcese o comportamento de compra de impulso e comeza a 
emerxer un consumo máis sensato e responsable en todos os sentidos.  
Neste contexto, cobra importancia todo o referido á sustentabilidade 
e o comercio xusto. O consumidor comeza a esixir que os produtos se-
xan producidos baixo condicións responsables e de compromiso, tan-
to co medio ambiente como coa comunidade local onde se producen. 
En relación a esta nova pauta de comportamento os produtos non 
só deben ser partícipes deste novo código ético, senón que deben 
proxectar eses valores dunha forma sincera e transparente.

Que novos segmentos cren que representan unha oportunidade 
maior para os produtos de madeira?

Estamos nun momento doce para a madeira. Como material ten aso-
ciados significados moi positivos, en relación a valores e patróns con-
temporáneos de consumo como é a sensibilidade medioambiental. 

Partindo dunha explotación forestal estratéxica e responsable, e con-
siderando tanto a capacidade produtiva do sector como o incremento 
das prestacións técnicas que se están a conseguir en produtos derivados 
da madeira (resistencia, estabilidade, durabilidade...) estase a abrir un 
escenario de grandes oportunidades para o material. Para pechar o ciclo 
queda integrar o deseño como ferramenta estratéxica no proceso de 
desenvolvemento de produto e creación de novos ámbitos de uso.

Un segmento con especial interese nestes tempos é o da prefabrica-
ción de compoñentes derivados da madeira para a arquitectura, máis 
cabe facer un labor no campo da sistematización e estandarización 
das solucións, especialmente en perfilarías de carpintería exterior, 
paneis de cerramento e estruturas. Pese a que hai moito camiño por 
percorrer entendemos que o potencial da confluencia entre os con-
ceptos arquitectura e industria é moi grande.

Cales serán as novas tendencias para os próximos anos?

Cremos que os cambios nos patróns apuntan cara un consumo máis 
racional e responsable, con demanda de produtos ben concibidos e 
producidos. O consumidor demanda cada vez, en maior medida, in-
formación ao respecto de como, onde e en que condicións se pro-
ducen os obxectos. Poder demostrar que durante todo o ciclo de 
produto se aplica un código ético acabará converténdose nunha fe-
rramenta comercial estratéxica moi potente.

No que a conceptos de uso se refire, sempre hai que estar moi pen-
dentes da continua evolución do espazo doméstico e para colectivida-
des. Quizais o proceso de miniaturización que estamos a ver no espazo 
doméstico e a necesidade de dispoñer de espazos máis flexibles e, en 
consecuencia, equipamento máis flexible sexa a pauta que vexamos no 
deseño tanto de mobiliario como de espazos nos próximos anos.  

Existe un bo entendemento entre deseñadores e industria? Como de-
berían potenciarse esas relacións?

Deseño e industria son dúas figuras que se necesitan mutuamente. O 
futuro pasa pola necesaria inclusión do deseño na cultura empresa-
rial como ferramenta estratéxica, non como elemento “accesorio”.  
A clave está en crear unha identidade e unha cultura empresarial do 
desenvolvemento e da innovación, onde o pensamento colectivo esté 
orientado nesa dirección. Éste é o hábitat ideal para que o deseño 
como filosofía de empresa poida aportar todo o seu potencial. Este 
tipo de posicionamentos asócianse erroneamente a grandes empresas, 
mentres que en realidade tamaño e flexibilidade soen ser conceptos 
inversamente proporcionais. Dende pequenas estruturas pode resultar 
máis fácil reorientarse e adoptar unha nova posición estratéxica. 

O deseño galego está cada vez máis á alza. Onde cren que debería 
poñerse o esforzo para continuar nesa senda de crecemento?

En Galicia carecemos de tradición no que a deseño industrial se re-
fire. Percíbese con frecuencia como un engadido superfluo e pres-
cindible que contribúe unicamente a crear produtos máis complexos 
e custosos. Para corrixir esta mala interpretación, cómpre facer un 
labor didáctico e un sobre esforzo por parte do colectivo de deseña-
dores en demostrar que o bo deseño é unha ferramenta útil e crea 
valor en todos os niveis. O noso desexo é que o deseño acabe por 
converterse nunha ferramenta competitiva habitual na industria e, 
para iso, cómpre unha aposta decidida por parte de todos os axentes 
e, dende logo, se o bo deseño é galego, moito mellor. 

En que novos proxectos están a traballar? Que lle piden ao futuro?

Como é habitual no noso estudio neste momento estamos a desen-
volver proxectos moi heteroxéneos, pero sempre dende a óptica 
obxectual. Varios deles inclúen a madeira ben como eixe central ou 
como elemento auxiliar. Ao futuro pedímoslle clientes que compar-
tan a nosa visión do deseño, que sexan quen de ilusionarse con cada 
proxecto e tamén proxectos con prazos máis longos.

No proceso de deseño sempre intentamos crear valor para o produto 
en campos como a funcionalidade, a sustentabilidade tanto 

medioambiental como social ou a optimización dos recursos dispoñibles”
“
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Nove empresas asociadas ao Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia e 
distribuídas xeograficamente nas catro provincias galegas, conseguiron 
o II Premio Piloto Industria 4.0 que impulsa o Igape. O obxectivo do 
proxecto é fomentar a diversidade e competitividade do sector, a través 
da especialización e a mellora tecnolóxica e organizacional das Pemes 
que o integran, contribuíndo a fortalecer todos os elos da cadea de valor 
e a impulsar o sector no seu conxunto.

Betanzos HB, Bopapel, Biomasa Forestal, Maderas Sampayo, Maderas 
Cajaraville, Seistag Innovación, Serrerías Rodríguez, Greenalia e Agro-
amb Prodalt son as nove empresas asociadas ao CMD que participan nes-
te proxecto .

A Agrupación, liderada polo Cluster, mobiliza unha inversión total de 
3.121.538 euros e cada un dos seus membros comprométese coa mellora 
da súa competitividade para contribuír na mellora do sector.

Entre os valores do proxecto destacan impulsar un sector identificado 
como estratéxico na RIS3 de Galicia e que representa o 3,5% do PIB da 
comunidade autónoma; favorecer a economía circular, o uso eficiente 
dos recursos naturais e unha industria baseada en recursos renovables; 
contribuír á riqueza no medio rural fixando poboación e tecnificando 
unha actividade tradicional; ou o incremento da competitividade das 
empresas mediante o aumento do seu rendemento e a redución dos seus 
consumos enerxéticos, entre outros.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, foi o 
encargado de entregar estes galardóns e sinalou, na súa intervención,  a 
necesidade de anticiparse aos cambios que está comportando a revolu-
ción dixital na industria. Neste sentido, afirmou que a Xunta de Galicia 
avoga por buscar e apoiar o talento e propiciar que as novas ideas flúan 
entre as empresas e os centros de coñecemento, impulsando, ao mesmo 
tempo, o investimento en capital humano a través da formación.

Empresas do CMD acadan
o II Premio Piloto Industria 4.0 
que promove o Igape

II Premios Piloto Industria 4.0

As nove empresas que forman parte do proxecto                       
mobilizarán unha inversión de máis de 3 millóns de euros

14

O conselleiro de Economía, Emprego e 
Industria destacou a importancia de que 
o tecido empresarial galego aposte pola 

innovación e dixitalización para seguir 
crecendo, xerando maior produtividade

 e competitividade

“
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O conselleiro de Economía, Emprego e 
Industria destacou a importancia de que 
o tecido empresarial galego aposte pola 

innovación e dixitalización para seguir 
crecendo, xerando maior produtividade

 e competitividade

15Posicionamento contra os incendios

Representantes das diferentes asociacións que conforman a cadea da madei-
ra ofreceron unha rolda de prensa para amosar a súa postura ante os incen-
dios e ofrecer a súa solidariedade cos afectados

A cadea de valor da madeira reclama 
un pacto total do territorio trala 
vaga de lumes sufrida no mes de outubro

O punto de partida debe ser o 
fomento da cultura forestal, como 

ocorre noutros países”
O futuro está en revalorizar os terreos fo-

restais e dar unha viabilidade económica a 
través dun sector forestal potente”

“
“

A cadea de valor da madeira ofreceu unha rolda de prensa ante os 
medios de comunicación co obxectivo de ofrecer a súa visión, pasado 
o duelo inicial polos incendios que asolaron Galicia no mes de outubro. 
En dita intervención, participaron José Manuel Iglesias, presidente do 
CMD; Jacobo Feijóo, secretario xeral de ASEFOGA;  Alfonso Fernández, 
vicepresidente de SERFOGA; e Ricardo González, xerente do CMD, en 
representación das asociacións que forman parte da cadea: ASEMFO, 
ASEFOGA, SERFOGA, Asociación Forestal de Galicia, PROMAGAL, Aso-
ciación de Empresarios de 1ª Transformación de Lugo, Monte Industria, 
PEMADE e o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia.

O primeiro que se quixo puntualizar é que non se pode criminalizar aos 
que son a palanca fundamental para xerar rendas no rural, fixar poboación 
e combater incendios a través da súa implicación e a súa iniciativa. Neste 
sentido, indicaron que o medio rural é o seu medio de vida e sentíronse 
inxustamente tratados con algunhas informacións publicadas a raíz dos in-
cendios. Galicia, como novena potencia forestal europea e líder do sector 
nacional, debe estar ao máximo nivel e non merece a situación que está 
a atravesar. Tal e como indicaron os representantes da cadea, “o que non 
xestione un empresario motivado, o acabará xestionando o lume”.

En canto ao sucedido en relación ao incendio de máis de 35.000 hec-
táreas en tan curto espazo de tempo, a cadea de valor da madeira 
indica que para evitar estas situacións, cómpre un pacto total do te-
rritorio que derive nunha tese universal. Neste sentido, non se debe 
obviar que todos os que forman parte da cadea son o principal instru-
mento para a xeración de recursos no medio rural.

O punto de partida para acabar con situacións como as vividas é fomen-
tando a cultura forestal, como ocorre noutros países. A madeira é a princi-
pal riqueza para Galicia polo que se necesita unha maior xestión forestal, 
camiñando cara unha economía onde a natureza sexa o motor. O futuro 
está en revalorizar os terreos forestais e dar unha viabilidade económica 
a través dun sector forestal potente, a través dunha bioeconomía que 
substitúa a economía fósil. O futuro é dos biomateriais e o feito de que 
exista unha  viabilidade económica, reforza a sustentabilidade do bosque.

Os representantes da cadea quixeron acabar a súa intervención cunha 
mensaxe de optimismo para o futuro, sempre e cando interioricemos a 
mensaxe de consenso e reivindiquemos a importancia do sector forestal.
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As organizacións que compoñen a cadea 
de valor da madeira queren amosar o seu 

compromiso coa propiedade forestal, 
coa xestión sostible do monte, coas boas 

prácticas no aproveitamento e 
comercialización da madeira

Mesa da madeira

A cadea de valor da madeira ofrece a súa 
colaboración a Medio Rural para facilitar 

a extracción da madeira queimada e a 
inmediata rexeneración dos 

montes afectados na vaga de lumes

Na reunión previa á convocatoria da Mesa da 
Madeira de Galicia presentouse un documento 
consensuado de medidas propostas pola cadea 
de valor da madeira

As asociacións de propietarios forestais, empresas 
de servizos e da industria de primeira e segunda 
transformación da madeira, que conforman a “ca-
dea de valor da madeira”, veñen de presentar á 
Consellería de Medio Rural un documento de propos-
tas consensuado, que busca facilitar o aproveitamen-
to inmediato da madeira queimada na vaga catastró-
fica de lumes do pasado mes de outubro, a fin de que 
se poida iniciar a rexeneración medioambiental e a 
restauración da masa arborizada dos montes afec-
tados, evitar a propagación descontrolada das pragas 
e enfermidades forestais e garantir que os propie-
tarios forestais e comunidades de montes afectados 
poidan recuperar o máximo de valor posible da súa 
madeira, para recuperar e reinvestir nos montes. 

As organizacións que compoñen a cadea de valor da 
madeira, queren así amosar o seu compromiso coa 
propiedade forestal, coa xestión sostible do monte, 
coas boas prácticas no aproveitamento e comer-
cialización da madeira, e mandar unha mensaxe de 
alento ao mundo rural galego, propietarios forestais 
e comunidades de montes, que se viron afectados 
por esta vaga catastrófica de lumes.

Hai que ter en conta que, segundo datos oficiais, en 
tan só unha semana de outubro arderon 48.000 ha de 
monte en Galicia, (superficie equivalente ao que arde 
en dous anos e medio de media en Galicia), das cales, 
segundo as estimacións da Xunta de Galicia, o 53% sería 
superficie arborada, unhas 25.440 ha de monte arbora-
do. Así, a consecuencia é, que a día de hoxe, habería 
polo menos 2.500.000 toneladas de madeira queimada 
(case 100.000 camións de madeira). Esto suporía un 
33% dos 8.000.000 de toneladas de madeira que se 
cortan anualmente en Galicia. Urxe, polo tanto, tomar 
medidas para que esta madeira afectada polo lume, 
entre no mercado de xeito planificado e ordenado, 
para minimizar o impacto económico dos incendios, 
favorecer a recuperación dos montes e garantir a sos-
tibilidade da produción de madeira.

A urxencia da actuación é máis perentoria no caso 
da madeira do piñeiro xa que, de non planificarse 
e autorizarse as cortas de xeito inmediato, esta 
rolla afectada polo lume pero apta para aserrado, 
vai ser desprezada de xeito irreversible na prima-

veira polos fungos do “azulado da madeira”, o que fará caer o seu prezo 
ata un 40%, ao non ser xa axeitada para producir táboa de calidade e ter 
que ir destinada a outros usos de menor valor engadido. Esto reduciría 
os ingresos dos propietarios afectados polo lume, o que prexudicaría, 
non só ás súas rendas, senón tamén ás posibilidades de propietarios e 
comunidades de montes para reinvestir e rexenerar o monte.

No documento sinálase a importancia de actuar de xeito urxente e 
coordinado na “zona demarcada” da provincia de Pontevedra e Ou-
rense, afectada pola gravísima praga do nematodo do piñeiro, actual-
mente controlada nesa zona, pero que podería escapar de control e 
estenderse por toda Galicia, xa que o arborado afectado polo lume, é 
o caldo de cultivo ideal para esta praga declarada de corentena pola 
autoridade fitosanitaria da UE. A UE esixe que todo o arborado afec-
tado polo lume susceptible de axudar á propagación da praga, estea 
cortado antes do 31 de maio. Asemade, a normativa europea esixe 
que toda a madeira que se corte nesta zona demarcada, dun radio de 
20 km centrado no foco da aparicición do nematodo no Concello de 
As Neves, débese transformar en industrias forestais que pertenzan á 
propia zona demarcada, non estando autorizado o seu transporte fóra 
desta zona sen un rigoroso proceso de desinfección, o que complica a 
solución para os propietarios afectados, e demanda un gran esforzo de 
coordinación entre propietarios, industria e Administración.

Asemade, a proposta do acordo propón medidas de recuperación 
dos montes afectados polo lume, como a habilitación de axudas 
para a restauración do monte co reforzo orzamentario das Medi-
das do PDR de Galicia (Fondos FEADER da UE), para forestación e 
melloras do monte queimado para os próximos tres anos, dirixidas 
ás comunidades de montes veciñais e aos terreos de particulares 
afectados por esta recente vaga catastrófica de lume. 

O acordo inclúe un código de boas prácticas de compra transparente 
de madeira por parte da industria forestal galega, de tal forma que 
non se discrimine en prezo a madeira afectada polo lume con respec-
to do prezo normal da madeira verde nos usos industriais cos que son 
compatibles, mentres se normaliza a situación e o mercado absorbe 
de xeito ordenado e planificado os lotes de madeira queimada.
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17Momentos con...José Ignacio Lema

Asociados do CMD e empresas do sector da madeira participaron dun 
encontro informal co director da Axencia Galega da Industria Fores-
tal, José Ignacio Lema, co obxectivo de poñer en común inquedan-
zas, ilusións renovadas e os retos aos que se enfrontan as empresas 
do sector. Este formato, que xa se celebrou co conselleiro de Eco-
nomía, Emprego e Industria, entre outros, resulta moi positivo para 
compartir sinerxias dunha maneira máis cercana e personal.

O momento con… desenvolveuse nun clima de cordialidade e confian-
za entre o director e as empresas do sector, interactuando todos de 
maneira natural. Os asistentes, máis de 30 persoas, puideron facer 
as súas preguntas ao director da Axencia, así como amosar as súas 
inquedanzas cara o futuro. Ademais, expuxeron os seus puntos de 
vista sobre a situación do sector, así como coñecer os primeiros pasos 
que dará a Axencia Galega da Industria Forestal.

Esta iniciativa trata de potenciar as relacións entre os diferentes 
axentes da cadea de valor da madeira, estreitar lazos entre as em-
presas e poder interactuar de maneira distendida uns cos outros, 
fóra dos despachos e nun ambiente de cordialidade, así como poder 
ampliar a  súa rede de contactos.

A xornada transcorreu nun clima de cordialidade e confianza, onde as 
empresas puideron amosar as súas inquedanzas ao novo director da Axencia

O CMD celebra os Momentos con… 
José Ignacio Lema, director da 
Axencia Galega da Industria Forestal

Máis de 30 personas participaron 
deste encontro no que se puxo en 

valor a importancia de traballar 
todos unidos para conseguir un 
futuro ilusionante para o sector
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18 Novas CMD

O CMD, integrante do Comité Estratéxico 
do Proxecto Design4Innovation

Sesión faladoiro no marco da exposición 
Da árbore á cadeira, da Cidade da Cultura 

O Museo de Historia Natural 
da USC, homenaxeado no Día 
Mundial da Construción Sostible

A Axencia Galega de Innovación (GAIN), a través dos Centros de Innovación 
e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS Madeira) e o do Deseño e a Tecno-
loxía (CIS Galicia), participa no proxecto Design for Innovation, financiado 
por Interreg Europe. Xunto con outros sete socios europeos, entre eles o 
CMD, desenvolverá plans de acción de deseño para mellorar a competitivi-
dade das pemes a través dun uso estratéxico do deseño.

Design4Innovation ten como obxectivo promover o deseño como 
unha ferramenta para a innovación, centrada no usuario e axudar 
ás pequenas e medianas empresas a crear produtos e servizos máis 
desexables, ser máis rendibles e crecer máis rápido. O que trata é 
mellorar a competitividade das pemes europeas.

O CMD organizou unha sesión faladoiro no marco da exposición Da árbore 
á cadeira da Cidade da Cultura, tentando emular aos antigos faladoiros de 
café. Nela, or aquitectos Creus e Carrasco e Maite Rodríguez, responsa-
ble do Departamento de Deseño de Finsa, debateron sobre os camiños que 
debe seguir o deseño no mundo da madeira.

Unha vez comezado o debate entre os profesionais, abriuse aos asistentes 
coa finalidade de compartir o maior número posible de opinións e visións. 
Tratouse dunha charla informal na que todos puideron dar a súa opinión e 
compartir diferentes formas de traballo.

A obra resultou escollida pola súa perfecta integración co entorno, así 
como o perfecto uso que se realiza da madeira

O CMD rendeu homenaxe ao Museo de Historia Natural da Universidade de 
Santiago de Compostela, obra do Premio Nacional de Arquitectura, César 
Portela con motivo do Día Mundial da Construción sostible que se celebra 
o 23 de setembro.

O Cluster escolleu esta obra pola súa integración perfecta co entorno no 
que se sitúa e pola súa aposta decidida pola madeira. Toda a pel exterior 
do edificio é de madeira, o que facilita esa integración na paisaxe arborada 
do parque e aporta ao edificio un significado de lixereza e transitoriedade, 
tal e como indica o seu autor, quen contou co asesoramento técnico do CIS 
Madeira para a execución da obra. Esa sensación de lixereza que ofrece o 
museo acentúase coa solución do contacto do edficio co terreo, levemente 
separado do mesmo, como se flotase sobre o céspede do parque.

Comité Estratéxico do Proxecto Design4Innovation

Sesión faladoiro na Cidade da Cultura

Museo de Historia Natural da USC
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Novas CMD

O presidente do CMD participou na 
Xornada “Tecendo a Rede. Estratexia 
Forestal  de Pontevedra”

O desenvolvemento da bioeconomía 
forestal en Galicia: unha oportunidade 
para a loita contra o cambio climático

O Grupo Colmeiro e a Deputación de 
Ourense reuniron aos principais axentes 
da industria forestal para realizar un 
diagnóstico da situación actual en Galicia

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, participou na Xornada “Tecendo a 
Rede. Estratexia Forestal de Pontevedra”, que organizou o concello de Ponte-
vedra co obxectivo de avaliar as liñas de traballo que se están a desenvolver 
no sector forestal nos diferentes centros existentes no municipio.

Iglesias participou nunha mesa redonda con diferentes profesionais do 
sector, na que se debateron as estratexias para tecer esa rede e conse-
guir que Pontevedra sexa unha cidade de referencia no sector forestal.

25 expertos do sector da madeira procedentes de 13 países europeos 
visitaron Galicia no marco do segundo seminario FocusGroup New Fo-
rest Practices & Tools for Adaptation and Mitigation of Climate Chan-
ge, que pretende dar a coñecer novas prácticas e instrumentos fores-
tais para a adaptación e a mitigación do cambio climático.

Neste marco, os participantes do curso visitaron un aproveitamento 
forestal de piñeiro, en Trazo, e as instalación da fábrica de FINSA, 
en Santiago de Compostela. Estas visitas foron posibles gracias á EIP 
Agri, en colaboración coa Escola de Enxenería Forestal de Pontevedra 
e o CMD. Durante a visita analizaron o potencial da cadea de valor da 
madeira para incorporar a fiolosofía da economía circular.

Xornada ‘Tecendo a Rede. Estratexia Forestal de Pontevedra’

O seminario contou coa presenza de expertos internacionais do sector

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia estivo presente no Foro que 
organizou La Voz de Galicia, co patrocinio do Igape, na Fundación Pon-
dal sobre o futuro da madeira en Galicia. O debate, que foi inaugurado 
polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e 
o presidente da Fundación Pondal e alcalde de Ponteceso, Lois García 
Carballido, abordou a problemática do sector na actualidade, así como 
os retos aos que se enfronta a madeira no futuro.

O Cluster estivo presente no ForoVoz 
de Bergantiños para debater sobre o 
futuro da madeira en Galicia

Foro Voz de Bergantiños

O Grupo Colmeiro e a Deputación de Ourense organizaron unha xornada 
sobre a Industria Forestal en Galicia: Retos e Oportunidades, onde desta-
cados axentes do sector da madeira realizaron un diagnóstico de situación 
dende a súa experiencia profesional. Ambas entidades identifican o sector 
da madeira cun enorme potencial de crecemento e capacidade de indus-
trialización que podería incrementar a riqueza para a provincia de Ourense. 

O presidente do CMD expuxo, no marco desde foro, a importancia de contar 
cunha tese universal para a cadea da madeira para alcanzar un plan de 
desenvolvemento para o medio rural que, a través da xeración de valor, do 
deseño e a bioeconomía, evite o abandono e promova a calidade de vida.

Xornada sobre a Industria Forestal de Galicia celebrada en Ourense
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Se pode imaxinalo, 
podemos facelo

O recuncho do asociado: Carpintería e Ebanistería Allariz

Revista Albura

www.ebanisteriaallariz.com

Carpintería e Ebanistería Allariz é unha industria moderna cunhas novas ins-
talacións de máis de 4.000 metros cadrados inauguradas en 2015, compostas 
por un moderno centro produtivo, oficina técnica, almacén e área de expe-
dición. Todo iso permítelles acometer dende os proxectos máis sinxelos ata 
os de máis envergadura e complexidade técnica, afrontando, dese modo, 
todas as fases do proxecto, é dicir, a denominada carpintería integral.  

O seu principal activo é o equipo humano, con profesionais de ampla expe-
riencia, profesionalidade e dedicación, en busca da satisfacción do cliente 
a través da excelencia e a calidade na execución de todos os proxectos.

O catálogo de produtos inclúe a carpintería exterior (portas, xanelas, 
galerías) e interior (portas, armarios, vestidores, panelados, escaleiras, 
pasamáns), todo tipo de mobiliario a medida (de dormitorio, estudio, 
baño e salón) e tamén cubre as necesidades do canal Contract, co acon-
dicionamento completo de mobiliario de locais comerciais.

A empresa está orientada tanto ao particular ou pequeno empresario, 
como ao sector profesional, baseando a actividade na transformación 
da madeira e aos seus derivados, e a súa combinación con outros mate-
riais, como metal, cristal, krion, coiro, iluminación, etc.

O perfil do cliente de Carpintería Allariz abarca tanto a particulares 
que buscan algo a medida, un proxecto personalizado relacionado coa 
carpintería e mobiliario para o seu fogar, ao ámbito profesional da re-
habilitación e construción, así como ao canal Contract.

A sede está situada no Polígono Industrial de Chorente, en Allariz (Ouren-
se). Con todo, o ámbito de actuación esténdese, sobre todo, por todo o 
territorio nacional, pero tamén no extranxeiro, onde realizou obras en paí-
ses como Gran Bretaña, Francia, EEUU, México, Japón e Emiratos Árabes.

A Carpintería e Ebanistería Allaríz aválalle unha traxectoria e experien-
cia no sector, pola responsabilidade que asume en cada encargo e pola 
calidade dos seus traballos.
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A innovación no sector forestal 
ten que ser cousa de todos

Revista Albura

Director Técnico de Sistemas 
de Desarrollo Integral del Territorio

Jesús Martínez

Para nós é un pracer entrar a formar parte do CMD e, o pasado día 1 de 
decembro, tivemos a oportunidade de compartir con moitos de vós unha 
xornada moi construtiva na que puidemos ver que o sector forestal está 
activo e con enerxía para afrontar os esperados cambios que éste e máis 
o recurso, necesitan á maior brevidade, se queremos que xogue o papel 
que merece na sociedade e para o que ten capacidade sobrada. 

Non é un segredo que fan falta cambios de envergadura ao longo de 
toda a cadea Monte-Industria se queremos poñernos á par de outros 
países. Ver como a nova Axencia Galega da Industria Forestal escoitou 
atentamente, a través do seu máximo representante D. José Ignacio 
Lema Piñeiro, as aportacións das principais empresas do sector que, 
entre outras cousas, reclaman a necesidade de que a Administración 
Pública lidere o proceso, resultou moi gratificante. Nós, como un mem-
bro máis do Cluster, se cabe, o máis novo e pequeno, humildemente 
imos contribuír sumando como facemos dende o ano 2009, cando come-
zou a andaina que culminou co nacemento de Sistemas de Desarrollo.

A cadea da madeira, e de moitos outros produtos e servizos que pro-
veñen do recurso forestal, susténtase no territorio e nas persoas que 
formamos parte del. Se éste non ten un correcto funcionamento ou 
está afectado de calquera problema, é obvio que toda a cadea vaise ver 
perxudicada. O noso traballo na área de innovación, xa hai seis anos, 
centrouse na procura de solucións que contribúan á estruturación de 
toda a cadea, e que permitan articular un recurso con tanto potencial 
como é o forestal, xerando beneficios a toda a sociedade e fomentando 
o traballo colaborativo de todos os actores do sector. Isto querémolo 
facer sen ataduras e dando renda solta á innovación. 

É de vital importancia dotar ao sector forestal dun recurso ordeado e di-
námico, preparado para aproveitar a nova onda da bioeconomía que está 
a impulsar a UE e que xa está alagando boa parte dos seus países membro. 
Novas formas de enerxía máis limpas, novos biomateriais, e novos paradig-
mas da economía como a economía circular, están no seus inicios e debemos 
prepararnos para poder aproveitalos ao máximo do noso potencial para o 
beneficio do conxunto da sociedade. E para isto temos que ser capaces de 
identificar as prioridades do sector e, sen dúbida para nós, unha delas é 
a de dispoñer dunha infraestrutura/marco de traballo que dunha vez por 
todas coordine e dinamice a todos os actores que participan no mesmo, 
encontrando sinerxias e puntos de encontro entre todos eles, á vez que 
facilite o  desenvolvemento de proxectos transversais de envergadura.

Somos dos que pensamos que dada a dificultade dos problemas que 
temos por diante vai sendo hora de que todos abramos as portas ás 
ideas, ás iniciativas, por revolucionarias ou transgresoras que nos 
poidan parecer, e que teñamos unha disposición sincera a escoitalas 
e, na medida do posible, apoialas, posto que con cada porta que 
pechemos estaremos afastándonos máis da meta. 

www.fmc-galicia.com
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ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

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

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 estru-
tura 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 inves-
timentos en Galicia, con carácter complementario ao financiamento privado.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 
1.- Poderán ser prestameiros:

a. As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme independente con-
forme ao artigo 2.1 das bases. 

b. As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme dependente con-
forme 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 prestamei-
ros 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-Investi-
mento, 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 algun-
ha das circunstancias previstas no artigo 10.2.b) da Lei de subvencións de Galicia: 
“Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera procede-
mento, 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 2018. 

Máis información:

 — Resolución do 22 de outubro de 2015 (DOG Nº209 do 03/11/2015) - Bases regu-
ladoras e convocatoria 2015 

 — Resolución do 22 de decembro de 2016 (DOG Nº 1 do 02/01/2017) - Tipo de 
xuro 2017

 — Corrección de erros  (DOG Nº 16 do 24/01/2017) – Tipo de xuro 2017

 — Resolución do 22 de maio de 2017 (DOG Nº101 do 30/05/2017) - Modificación 
das bases reguladoras e prazo de presentación 

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG244 – PRESTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0

FINALIDADE: Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ám-
bito da nova industria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade 
de Galicia) e pretendan financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante 
estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacio-
nadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0.

TIPOS DE APOIO: Contratos de préstamo que se instrumentará entre o beneficiario 
e o Igape.

BENEFICIARIOS:  Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os se-
guintes requisitos: 

a. Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do 
proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b. Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente 
modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan 
no Anexo 1. 

c. Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima 
do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público. 

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas físicas e as sociedades civís e comunida-
des de bens. Neste caso, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude 
como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada 
membro da agrupación, así como o importe das axudas que se vai aplicar por cada un 
deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. 

Axudas e subvencións

REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: O proxecto deberá presentar un custo financia-
ble entre 100.000 euros e 1.600.000 euros.

Investimento en activos fixos e o capital circulante estrutural baixo o criterio de 
selección de operacións do programa operativo Feder 2014-2020 para proxectos de 
investimento en novos centros produtivos, ampliacións de capacidade produtiva ou 
investimentos necesarios para a mellora do proceso produtivo ou para a fabricación 
de novos produtos.

Polo menos o 35 % do custo total elixible do proxecto financiarase mediante un ou 
varios préstamos bancarios cun prazo de devolución igual ou superior ao préstamo 
do Igape. 

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de 
2018 ou cando se esgote o crédito orzamentario. 

Máis información:

 — Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases re-
guladoras e convocatoria.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG245 – PRESTAMOS IFI RELANZAMENTO

FINALIDADE: Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refi-
nanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario 
necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado 
ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

TIPOS DE APOIO: Contratos de préstamo que se instrumentará entre o beneficiario 
e o Igape.

BENEFICIARIOS: Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os se-
guintes requisitos: 

a. Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do 
proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b. Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente 
modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan 
no Anexo 1. 

c. Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima 
do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

 
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: O proxecto deberá presentar un custo financia-
ble superior a 100.000 euros.

* Acreditación de financiamento bancario complementario.
Polo menos o 40 % do custo total elixible do proxecto cubrirase cos fluxos de efec-
tivo previstos da empresa durante o período de execución, cando se acredite ter 
refinanciado vencementos no devandito período de pasivos bancarios por un importe 
equivalente.

* Condicións do produto financeiro.
O importe mínimo do préstamo será de 60.000 euros e o máximo de 1.000.000 euros. 
En ningún caso superará o 60 % do custo do proxecto financiable.
O prazo de amortización será a 10 anos incluíndo unha carencia na amortización de 
principal máxima de 2 anos, adaptada ás características do proxecto e ao seu plan 
financeiro.

* Tipo de xuro.

 — Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da 
proposta de resolución de concesión do préstamo.

 — Marxe adicional: será de 4 puntos porcentuais. Se o resultado da subvención 
implícita no préstamo, obtida aplicando o criterio recollido no anexo 2, supera 
o límite de axuda de minimis, incrementarase a marxe adicional para diminuír 
a vantaxe financeira respecto ao mercado ata cumprir este límite. 

 — O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo.

Unha vez finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo realizarase en co-
tas trimestrais vencidas, o último día de cada trimestre natural, xunto coa cantidade 
destinada ao pagamento de xuros.

O Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do 
proxecto

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de 
2018 ou cando se esgote o crédito orzamentario. 
Máis información:
- Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases reguladoras 
e convocatoria.
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ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG246 – PRESTAMOS IFI INNOVA

FINALIDADE: Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando ac-
tivos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.

TIPOS DE APOIO: Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario 
e o Igape.

BENEFICIARIOS: Sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especial-
mente as de base tecnolóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aque-
las pemes que, a pesar de teren unha traxectoria contrastada, desexan emprender 
proxectos innovadores.

REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: O proxecto deberá presentar un custo finan-
ciable superior a 71.500 euros

CONTÍA DAS AXUDAS: 

CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO

* Importes mínimo e máximo O importe mínimo dos préstamos que se concedan será 
de 50.000 euros e o máximo de 500.000 euros, correspondendo a un 70 % do importe 
total do custo do proxecto financiable.

* Prazos de amortización e de carencia O prazo de amortización será un máximo de 12 
anos incluíndo unha carencia na amortización do principal adaptada ás características 
do proxecto e ao seu plan financeiro, cun máximo de 4 anos.

* Tipo de xuro: 

 — Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da 
proposta de resolución de concesión do préstamo.

 — Marxe adicional: será de 0,10 puntos porcentuais. 

 — O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo

* Garantías: Para préstamos iguais ou inferiores a 200.000 euros non se requirirá a 
achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira. Para 
importes superiores a 200.000 euros, o Igape tomará garantías en función da súa 
dispoñibilidade e das características do proxecto.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de 
2018 ou cando se esgote o crédito orzamentario. 

Máis información:

 — Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases re-
guladoras e convocatoria.

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS

FINALIDADE: Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio fi-
nanceiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non 
séndoo, teñan a condición de residentes. 

Sectores incentivables:

a. Industrias transformadoras e servizos de apoio á produción que presten espe-
cial atención a melloras medioambientais e supoñan unha mellora significativa 
na calidade ou innovación de proceso ou produto e, en especial, os que favo-
rezan a introdución das novas tecnoloxías e a prestación de servizos nos sub-
sectores 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 em-
presas 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 de presentación finaliza o 31 de decembro de 2020.

Axudas e subvencións

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS

FINALIDADE: Prestación de avais a empresas beneficiarias diante das entidades de 
crédito ou establecementos financeiros legalmente establecidos. Os avais terán al-
gunha destas finalidades: 

 — Avais para apoiar plans de viabilidade de empresas.

 — Avais para apoiar accións que sexan consecuencia de plans e programas sectoriais 
de competitividade, así como aquelas que, con igual finalidade, poñan en marcha 
empresas ou grupos empresariais de especial interese socio-económico para Galicia.

 — Avais para o apoio e promoción de novas empresas ou ampliación das existentes. 

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser destinatarios dos avais as pequenas e me-
dianas empresas privadas, participadas ou non polo Igape que, tendo o domicilio no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, destinen integramente os créditos e 
liñas de financiamento que se avalan á creación, ampliación, reconversión e reestru-
turación delas, dentro do plan económico-financeiro para o efecto elaborado.

As pequenas e medianas empresas non domiciliadas en Galicia poderán ser apoiadas 
para estas finalidades se destinan integramente as operacións obxecto de aval ás 
unidades produtivas situadas en Galicia.  

Aquelas empresas que, sen ter a condición de PEME, pertenzan a un sector considera-
do prioritario ou sexan obxecto dun plan de viabilidade segundo acordo en ambos os 
casos da Comisión Delegada para Asuntos Económicos.  

Poderán avalarse as empresas polas operacións ou actividades que resulten de espe-
cial interese socio-económico para Galicia, segundo acordo da Comisión Delegada da 
Xunta de Galicia para Asuntos Económicos.  
 
O Igape poderá reavalar, ante as sociedades de garantía recíproca domiciliadas en 
Galicia, o risco que estas asuman como primeiras avalistas por aquelas operacións 
acollidas aos programas de fomento empresarial que para tal efecto se aproben. 

CONTÍA DAS AXUDAS: Os avais axustaranse aos seguintes límites: 
Non excederán para cada caso do 5% da contía global establecida na lei de orzamentos 
de cada ano para os avais do Igape. Poderán garantir ata o cen por cento do principal 
dos créditos e demais liñas ou operacións financeiras destinadas a reconversión ou 
reestruturación de empresas e ata o setenta por cento dos destinados á creación ou 
ampliación. Respecto dos xuros, aplicarase o que se determine no contrato do aval. 

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda.

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EM-
PRESAS EN CRISE

FINALIDADE: Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das empresas ga-
legas que se atopen nunha situación de crise, mediante a concesión de axudas de 
salvamento e/ou reestruturación.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas que, atopándose en situación de difi-
cultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos 
obtidos dos seus accionistas ou acredores, pretendan acometer un plan de reestrutu-
ración que asegure a súa viabilidade futura. En xeral, os beneficiarios serán PEMES.

CONTÍA DAS AXUDAS: 
Axudas de salvamento: 

 — Garantías sobre préstamos.

Axudas de reestruturación:

 — No caso de garantías cobertura con carácter xeral non superará o 70%.

 — No caso de préstamos para a reestruturación de pasivos a contía da operación 
financeira subsidiable determinarase en función das previsións de tesouraría. 

 — No caso de préstamos para ampliación de capital computaranse os gastos fi-
nanceiros que se devenguen durante os 5 primeiros anos de vixencia das ope-
racións de préstamo.

En ningún caso estas axudas excederán os límites cuantitativos establecidos no Regu-
lamento (CE) núm. 69/2001 da Comisión da Unión Europea do 12 de xaneiro de 2001 
relativo ás axudas de mínimos. 

O importe máximo de axuda combinada concedida a unha única empresa, tanto en 
concepto de salvamento como de reestruturación, non poderá superar os 10 millóns 
de euros.

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda
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24 Feiras 

IMM Cologne, International Interiors Show

IDS Interior Desing Show

Maison & Objet PARÍS

Lugar: Colonia, Alemaña

Datas: 15 ao 21 de xaneiro de 2018

Máis información: http://www.imm-cologne.com/

Feira que presenta as novidades e tendencias no sector do moble.

Lugar: Toronto, Canadá

Datas: 18 ao 21 de xaneiro de 2018

Máis información: http://www.interiordesignshow.com/

Deseñadores e arquitectos de todo o mundo asisten cada ano a este evento.

Lugar: en París, Francia.

Datas: 19 ao 23 de xaneiro de 2018

Máis información: http://www.maison-objet.com/

Feira que reúne unha ampla oferta de produtos, que van dende a decoración, 
deseño e mobiliario, ata téxtil e fragancias para dar vida aos espazos.

International Furniture Fair 2018 Singapore 

DUBAI WOODSHOW

Lugar: Singapore Expo, Singapur

Datas: 8 ao 11 de marzo de 2018

Máis información: www.iffs.com.sg

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

Datas: 12 ao 14 de marzo de 2018

Máis información: www.dubaiwoodshow.com

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

Feira do Moble de Zaragoza

ABIMAD´25 2018

Drevostavby – Wooden Buildings 2018

Lugar: Feria de Zaragoza, Autovía A-2 Km.311

Datas: 24 ao 27 de xaneiro 2018

Máis información: www.feriamublezaragoza.es

Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas: 30 de xaneiro ao 02 de febreiro de 2018

Máis información: www.abimad.com.br

Principal feira do segmento mobiliario e accesorios de alta decoración en Amé-
rica Latina

Lugar: Výstaviste Praha Holešovice, Praga. República Checa

Datas: 1 ao 4 de febreiro de 2018

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

Feira internacional de edificacións en madeira, construcións e materiais

Stockholm Design Week - Stockholm 
Furniture & Light Fair

Lugar: Estocolmo, Suecia.

Datas: 5 ao 11 de febreiro de 2018

Máis información: http://www.stockholmdesignweek.com/

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores.

FIMMA Maderalia 2018  

Lugar: Feria de Valencia

Datas: 6 ao 9 de febreiro de 2018

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

Principal feira de madeira, maquinaria e ferramentas en España

Expo Mueble Internacional 

Feria Interdecoração

Lugar: Guadalaxara, México

Datas: 14 ao 17 de febreiro de 2018

Máis información: http://expomuebleinvierno.com.mx/

Feira dirixida a profesionais da industria de moble e dos seus accesorios.

Lugar: Oporto, Portugal

Datas: 15 ao 18 de febreiro de 2018

Máis información: http://www.interdecoracao.exponor.pt/

Feira do moble.



Bois Energie Limoges

CIFF 2018 China Internacional Furniture Fair 

Lugar: Grenoble, AlpExpo. Francia

Datas: 15 ao 18 de marzo de 2018

Máis información: www.boisenergie.com

Feira de madeira para o sector da enerxía

Lugar: China Foreign Trade Centre Canton-Guangzhou, China

Datas: 18 ao 21 de marzo de 2018

Máis información: www.ciff-gz.com

Feira do moble

HOLZ Handwerk 2018 

Technomebel Sofia

Lugar: Exhibition Centre Nuremberg, Nuremberg. Alemaña

Datas: 21 ao 24 de marzo de 2018

Máis información: www.holz-handwerk.de 

Feira de maquinaria, tecnoloxía, equipo e suministros para a artesanía              
de madeira

Lugar: Sofia. Bulgaria

Datas: 17 ao 21 de abril de 2018

Máis información: www.technomebel.bg

Feira para o traballo da madeira e a produción de mobles

Salone Internazionale del Mobile Milán 

ICFF 2018 New York: International 
Contemporary Furniture Fair

Lugar: Feria de Milán, Milán. Italia

Datas: 17 ao 22 de abril de 2018

Máis información: www.salonemilano.it

Feira de referencia no sector do moble e a decoración 

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

Datas: 20 ao 23 de maio de 2018

Máis información: www.icff.com

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

Revista Albura

Design Shanghai

Lugar: Shanghái, China

Datas: 14 ao 17 de marzo de 2018

Máis información: http://www.designshowshanghai.com/

Feira de deseño máis importante de Asia, reunindo ás mellores marcas e dese-
ñadores a nivel mundial.

Grand Design Live London

Lugar: Birminghan, Reino Unido

Datas: 5 ao 13 de maio de 2018

Máis información: http://www.granddesignslive.com/

Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar.

Design Build Expo

Lugar: Melbourne, Australia

Datas: 2 ao 4 de maio de 2018

Máis información: http://designbuildexpo.com.au/

Profesionais da arquitectura, deseño e construción achéganse a esta feira en 
busca de novos produtos, materiais, ideas e tendencias da industria.
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