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Moito por celebrar e moitas leccións das que aprender
Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD

P

ermitídeme que comece este espazo felicitando a todos os que formamos parte
da cadea de valor forestal porque rematamos un ano no que acadamos, xuntos,
grandes fitos para o sector que estou convencido que recordaremos sempre.
Gracias a todas as asociacións do sector polo esforzo, implicación e polo convencemento de que un sector unido é máis competitivo e sólido.
Son consciente do inxente esforzo que se realizou por coordinar as diferentes sensibilidades co obxectivo de definir o discurso da cadea. Fomos testemuñas de que con bo talante, predisposición e cedendo en ocasións, atopariamos o camiño no que estamos hoxe.
Boto a vista atrás no 2018 e ollo o inxente traballo da cadea: o consenso acadado,
con todas as asociacións xuntas, universidade, fundacións, grupos políticos, ecoloxistas… todo un fito para sentirse orgulloso do conseguido cando remamos na mesma
dirección. Vexo con ilusión os primeiros pasos de XERA, quen pouco a pouco se vai
dotando de recursos e inicia con intensidade os primeiros programas moi aliñados
coas necesidades da cadea. Ou o acordo histórico para impulsar a recuperación dos
bosques de Galicia, con 51 entidades adscritas crendo nuns mesmos principios, entre
outras moitas accións. Só podo sentir xúbilo ao ver o que logramos este ano, ano de
duro traballo pero tamén de recollida dos primeiros logros.
Neste punto, é de xustiza agradecer tamén a sensibilidade da Administración coas reivindicacións da cadea, tal e como fixemos recentemente co presidente da Xunta de Galicia.
Os froitos recollidos indícanos que debemos perseverar na unidade se queremos obter
resultados e conseguir que a nosa mensaxe se escoite. É importante que a nosa Administración apoie o proceso de coherencia interna da cadea para mellorar a súa interlocución e a efectividade das súas medidas. A relación con ela débese basear na franca e leal
colaboración tratando de axudar a aliñar os intereses da cadea cos intereses de Galicia.
Estamos só ante o principio. Sentamos as bases que temos que afianzar, pero aínda
temos que mellorar o diálogo coa sociedade profesionalizando a nosa comunicación.
En concreto, se toda a cadea apoiou ao ámbito forestal, agora comprometeuse a axudar
ao Cluster para promover o deseño a través dunha comisión ao efecto que ten por mandato concretar un plan que xere impacto e exemplaridade. Debemos comezar a facer.
Temos todas as capacidades nese sector de excelencia que é o contract. Dispoñemos
do virtuosismo dos mellores artesáns, a capacidade creativa das nosas universidades e

a determinación das nosas empresas exportadoras. Debemos elaborar plans de negocio
concretos que culminen na edición de produto debidamente posicionado nas canles
de distribución específicas de cada nicho de mercado. E para iso, tal e como fixemos
durante todo este ano, debemos facelo conxuntamente, como cadea.
Xuntos, conseguimos que a Administración nos escoitara en canto á separación da
prevención e extinción de incendios da planificación e ordenación forestal, fito histórico
que se acadou recentemente e que celebramos con xúbilo. Agora, debemos corresponder con responsabilidade. Os tempos de reivindicacións deben dar paso á ilusión
renovada, ao esforzo e á coordinación que se plasme de forma efectiva en realidades.
No próximo mes de marzo, coincidindo coa Celebración do Día Internacional dos
Bosques, estaremos ante unha gran oportunidade para facer a nosa posta de largo.
Debemos demostrar, ante toda España, a excelencia de toda a cadea e dos seus
órganos de representación. O reto ao que nos enfrontamos é vital… debe servirnos
para proxectarnos como sector con valores e compromiso social.
Como sabedes, a madeira é o material e o investimento do futuro. Nas próximas
décadas viviremos o fin da era do petróleo e, en consecuencia, o crecemento
exponencial da bioeconomía. O noso ben querido recurso preséntase como anticíclico, polo que vai recibir moitas presións. A responsabilidade nosa, como cadea, é
apostar por todas as súas capacidades para que xere o máximo valor para a propia
cadea e para Galicia en xeral. Nós temos a responsabilidade de dotar ás nosas “minas de ouro verde” dos mellores ourives, quen bebendo da nosa cultura e tradicións,
plasmen a pulsión creativa dos nosos deseñadores.
Rematamos un ano para recordar pero que debe ser o punto de partida para as
grandes metas que nos esperan como cadea. Este ano debe servirnos de empuxe
para continuar nesta liña de unidade e excelencia. O futuro ten grandes cousas
reservadas para nós, pero debemos saber aproveitar as oportunidades que se nos
puxeron no camiño. O ano 2019 debe ser o ano da consolidación como cadea, de
crer en nós, de traballar xuntos sen desconfianzas… debe ser o ano do deseño, das
empresas que saben aproveitar os seus recursos. O ano 2019 debe ser o ano da
sustentabilidade, da bioeconomía. O ano 2019 debe ser o ano do medio rural, das
súas xentes e dos seus recursos… O ano 2019 debe ser o ano de todos os que
apostamos pola riqueza social, medioambiental e económica de Galicia.
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Francisco Dans, Director da Asociación Forestal de Galicia

“

O gran reto ao que se enfronta a
cadea de valor forestal é levar a
Galicia ao liderado forestal que
merece, aproveitando todas as
posibilidades empresariais que o
século da bioeconomía ofrece”

Segundo Francisco Dans, director
de AFG, o traballo realizado pola
cadea en materia de comunicación
durante este último ano foi fundamental para acadar grandes fitos

“

A Asociación Forestal de Galicia (AFG), é unha asociación sen ánimo
de lucro formada e gobernada por propietarios forestais e comunidades de montes veciñais en man común de Galicia. Creada no ano
1986 pon á disposición dos seus asociados un equipo profesional con
máis de 30 anos de experiencia na xestión dos montes galegos. O seu
director, Francisco Dans, comparte con nós, coincidindo co peche do
ano, un breve balance da situación actual da cadea de valor forestal,
como se valora dende AFG o labor desenvolvido nas diferentes comisións de traballo durante este tempo, así como os retos aos que se
enfrontan cara o novo ano.

A cadea hoxe ten un método de traballo, o que
é fundamental á hora de
entenderse e avanzar”

Existía escepticismo entre os propietarios forestais e a industria
antes de comezar a traballar xuntos nas diferentes comisións?
Máis que escepticismo había, primeiro, unha necesidade de entendernos e, segundo, un certo descoñecemento do que na actualidade
facían uns e outros. Pero escepticismo non era senón, máis ben, produciuse un encontro porque existía unha necesidade de que a cadea
tivera un compoñente de relación, de intercambio de opinións…
Que é o que máis lle sorprendeu de traballar todos os elos da
cadea xuntos?
De entrada, a vontade de moitos líderes dentro da cadea e a decisión
de chegar a criterios compartidos. A necesidade de todos por entender
os problemas e as ilusións, e como ollaban o futuro uns e outros. Esta
vontade de entendemento foi, quizais, o que máis me sorprendeu.
Tamén me sorprendeu que, aínda de partir ás veces de opinións non
próximas, sempre tivemos a rápida e boa adaptación ás disciplinas que
nos marcamos. En xeral, hoxe podemos dicir que temos método de traballo, o que é fundamental á hora de entenderse e avanzar nas cousas.

Revista Albura

Entrevista Francisco Dans

Como valora a unidade da cadea e o seu traballo durante este ano
e medio?
Rotundamente, de maneira moi positiva. En todos os ámbitos de traballo nos que nos embarcamos, creo que a cualificación é moi boa.
Destacaría a actividade de comunicación na que dimos un paso moi
forte. Nas cousas esenciais, cada un dende a súa perspectiva ou óptica, di cousas na mesma dirección, expondo un futuro compartido. Isto
é moi interesante. Hai perspectivas diferentes pero non hai aspectos
estratéxicos nos que se produza un enfrontamento entre os diferentes
elos da cadea e isto é fundamental para ter unha boa comunicación.
Paréceme tamén moi positiva a nova forma na que nos relacionamos coas administracións públicas. Isto foi un cambio moi positivo
para a cadea e, creo, que moi gratificante para as administracións.
Aprenderon que non se pode establecer sectores independentes e
tratarlles de forma independente, senón que o mundo forestal ten
unha fortísima interrelación e, por tanto, calquera Administración
que trate de traballar con este mundo, debe contemplar todas as
perspectivas e todos os elos da cadea. Isto, conseguírono todos os

“

Estamos convencidos que contra
o abandono é vital a xestión sostible do territorio”
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“

É un gran fito que os máximos
representantes políticos escoiten,
dialoguen e debatan cos axentes
máis relevantes do sector forestal
e das organizacións ambientais”

Quero destacar isto: moita xente traballou con obxectivos comúns.
Logramos presentar documentos, ideas e medidas que satisfán ao
conxunto do sector, que responden ás súas necesidades.
Outro aspecto estratéxico foi a acollida do Parlamento de Galicia e dos
grupos políticos galegos ao sector. Trátase dun gran fito que os nosos
máximos representantes políticos, escoiten, dialoguen e debatan cos
axentes máis relevantes do sector forestal e das organizacións ambientais. Creo que é do máis destacable do acontecido durante este período.
Nesta mesma liña, chegar ao consenso coa chamada tese universal
que é un compendio ou síntese dos principios que o sector forestal
necesita para desenvolverse e ser comprendido pola sociedade. Dende a nosa perspectiva, os elementos diferenciais desta tese son algo
moi elemental: o territorio rural ten que ser xestionado, porque senón estariamos ante a selvatización e o desastre dos incendios. Para
ser xestionado, os xestores forestais, miles de propietarios, centos
de comunidades de montes deben ter sustentabilidade económica.
Se non se entende isto, non hai forma de realizar iniciativas moi
necesarias no territorio rural e de atraer a emprendedores, que é
o que necesita Galicia. Na cadea estamos convencidos que contra o
abandono, xestión do territorio sostible. Esta sustentabilidade ten
que ser tanto económica, como ambiental e social.
Considera que a cadea está agora máis fortemente unida que antes?

elos da cadea forestal na súa forma de relación coa Administración e
na forma de expor os seus criterios e demandas.
Outra valoración moi positiva é o esforzo e a vontade xeneralizada de
presentar datos obxectivos sobre o sector. Isto é fundamental coa comunicación. Un sen o outro non ten sentido. A sociedade ten que coñecer o
sector a través de datos obxectivos e incuestionables, non con crenzas
ou interpretacións. Nisto, dimos, nun ano e medio, pasos moi importantes pero aínda quédanos un longo camiño por andar, aínda que esteamos
ben encamiñados. Expuxemos as fontes estatísticas que o sector necesita e, creo que, por primeira vez, a Administración tomou conciencia de
que isto é un reto que hai que abordar de forma prioritaria, posto que,
se non se coñece ao sector, non se pode facer política forestal.
Por último, outro gran fito foi o acordo das coníferas, para nós, fundamental xa que é iniciar, con criterios moi ben traballados, asentados, a restauración dun monte que é estratexicamente necesario
para o futuro económico e ambiental de Galicia. O paso que deron
diferentes sectores da cadea neste senso, é un dos fitos máis esperanzadores e consistentes que se deran no ámbito forestal galego
dende hai moito tempo.
Que pequenos fitos alcanzáronse durante este período?
Un fundamental é o cambio de orientación no contido do Plan Forestal de Galicia. Isto é froito de dúas cousas: dunha formulación
correcta das medidas que necesita o sector por parte da cadea que,
á súa vez, é froito de moitas horas de traballo dos distintos sectores.

Considero que están moi ben postos os cimentos. Como ocorre coa
construción en madeira, agora temos que construír un edificio sostible,
funcional e socialmente atractivo, no que todos nos sintamos cómodos.
Cal é o gran reto ao que se enfronta a cadea?
O gran reto xeral é que entre todos levemos a Galicia ao liderado forestal que merece e que conseguiu construír ao longo dos últimos anos.
Ese liderado forestal significa que podamos aproveitar todas as posibilidades empresariais que o século da bioeconomía nos está a ofrecer.
Dende a nosa óptica de xestores forestais, que a industria e as empresas aumenten negocio, inicien novos retos de transformación, se
introduzan nas iniciativas que o I+D está a marcar… Dende a nosa
perspectiva de propietarios forestais, os nosos retos son a diminución de riscos asociados a unha xestión forestal sostible, a chamada
silvicultura activa, o avance no I+D en silvicultura, e a posibilidade
de entrada de produtos leñosos en ámbitos innovadores como pode
ser a construción, no téxtil, na industria química… isto é o futuro,
mantendo, por suposto, as transformacións convencionais.
Que lle pide ao novo ano como parte da cadea de valor forestal?
Pediría, como primeiro regalo, o inicio do desenvolvemento do convenio
de coníferas. Despois, o crecemento da industria forestal e da madeira
cara novas transformacións e un novo ciclo na relación da cadea forestal
cos poderes públicos. Se conseguimos avanzar no que xa iniciamos, creo
que se producirá un avance significativo nos investimentos forestais e a
chegada de emprendedores ao mundo da xestión forestal.
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Acordo histórico para impulsar a
recuperación dos bosques de piñeiro en Galicia
O plan prevé definir prezos mínimos para a madeira sen nós de
calidade e promover a mellora xenética das coníferas e un bo manexo silvícola dos piñeirais

Un total de 51 entidades da cadea forestal-madeira asinaron un acordo histórico que promoverá a recuperación do piñeiro en Galicia. O
compromiso do conxunto do sector enfócase a impulsar a produción de
madeira de calidade, para o que se fomentará a mellora xenética dos
piñeiros e o seu bo manexo silvícola no monte, a fin de obter madeira
recta, sen nós e apta para usos industriais de alto valor engadido.
O sector definirá proximamente uns prezos mínimos de referencia para
esta madeira de calidade, de maneira que a súa produción sexa suficientemente atractiva para os propietarios forestais. A diferenciación por
prezo da madeira de calidade de piñeiro acompañarase doutras dúas
accións estratéxicas orientadas a dotar aos propietarios forestais dos
instrumentos e coñecementos precisos para este tipo de produción.
En primeiro lugar, a cadea da madeira galega impulsará a mellora xenética das coníferas. O obxectivo sitúase en ofertarlle ao propietario
plantas de coníferas que sexan resistentes a riscos sanitarios e cuns crecementos contrastados que permitan reducir as quendas de produción.
Un segundo aspecto no que se traballará cos propietarios é no fomento de modelos silvícolas que permitan obter bos resultados, tanto
en plantacións como en montes de rexeneración natural. Proximamente, definiranse comarcas piloto nas que se iniciarán actividades
formativas e de divulgación. Tamén está prevista a creación dunha
rede de montes demostrativos que permitan visualizar resultados e
que dean apoio aos programas formativos de tratamentos silvícolas.

A cadea forestal-madeira de Galicia
subscribe un convenio de colaboración
asinado por 51 entidades
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Outro eixe estratéxico do acordo subscrito consiste na promoción do
uso e consumo da madeira de coníferas de Galicia, de maneira que a
sociedade galega e os consumidores coñezan os produtos elaborados
a partir dun modelo forestal sostible, que sitúan a Galicia na primeira
liña da innovación e da economía circular.
O Plan Integral de Dinamización e recuperación de Montes de Coníferas e de Promoción do Consumo de Madeira de Galicia foi asinado por
51 entidades do sector, entre as que figuran asociacións de propietarios forestais, viveiros, empresas de servizos forestais, serradoiros,
empresas de segunda transformación, prescriptores, firmas de distribución e outras institucións, no marco dun acto na Cidade da Cultura.
A Cadea tamén recoñece o compromiso amosado no Plan por Abanca,
vinculada de maneira tradicional ao mundo rural.

Situación do piñeiro en Galicia
Dende hai anos, as masas de piñeiro do país (pinus pinaster) y de piñeiro insigne (pinus radiata) están en retroceso por diversos factores,
como uns prezos de mercado non competitivos, a falta de planta de
calidade ou a aplicación de modelos silvícolas pouco idóneos para os
requirimentos das industrias. Esta situación, de non producirse un
cambio, levaría a medio prazo a un forte descenso nas existencias de
madeira de piñeiro. Tal escenario é preocupante para a industria que
consume piñeiro pero tamén para os silvicultores que deben dispoñer
de opcións para diversificar os seus investimentos no monte.
O acordo asinado plasmarase na posta en marcha dun programa de
restauración orientado a recuperar superficie dedicada a coníferas
en Galicia, así como a mellorar as masas existentes.
De cara ao futuro, preséntanse numerosas oportunidades para a madeira de coníferas de Galicia posto que existe un aumento da demanda de produtos derivados da madeira de piñeiro, en particular por
sectores de equipamentos como o contract.

Acordo histórico: Plan Coníferas

9

Neste marco, poñerase en
marcha un programa de restauración orientado a recuperar
superficie dedicada a coníferas
en Galicia, así como á mellora
das masas existentes
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Gil e Nieto Arquitectos

“
Os arquitectos, ligados profesionalmente dende hai anos á madeira, recoñecen nela a un aliado
das súas obras pola súa sustentabilidade, durabilidade e o seu
digno envellecemento

“

Dende hai anos, industria, arquitectos e deseñadores convertéronse en compañeiros de
viaxe imprescindibles máis alá
da perspectiva económica”

Fotos espazos: Roi Alonso
gilpitanietopenamariaarquitectos.com
undoredo.es
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Apostamos pola rehabilitación
e restauración co gallo de xerar a menor pegada posible de
nova arquitectura sobre o territorio que habitamos”
Luis Gil e Cristina Nieto forman o estudo Gil e Nieto Arquitectos,
ligados de maneira íntima á madeira durante toda a súa traxectoria
profesional. Realizaron diferentes obras nos eidos da rehabilitación
tradicional, racionalista e contemporánea e elaboraron as bases do
plan de mantemento da cidade histórica de Santiago de Compostela,
entre outros moitos proxectos. A súa especial sensibilidade no uso
deste material, traballando como artesáns da madeira, trasládase
tamén ao seu proxecto de mobiliario UnDo ReDo. Hoxe achéganse
ata este espazo para contaxiarnos do seu amor pola madeira e o seu
entusiasmo á hora de rehabilitar e restaurar.
Que papel xoga a madeira na vosa traxectoria profesional? Que
beneficios atopaches neste material? Por outra banda, cales son as
principais problemáticas ao traballar coa madeira?
Debido á escala dos nosos traballos, tanto públicos como privados, a
tecnoloxía derivada do uso da madeira adaptouse moi ben ás nosas
esixencias. Trátase dun material que, como dixemos en diferentes
foros, permítenos un certo grao de torpeza, entendida como autolimitación do coñecemento tecnolóxico que, sen embargo, xera traballos de alta cualificación final. É dicir, é un material que aínda
aos técnicos non especialistas nas súas especificidades, lles permite
e garante, respectando as súas limitacións básicas, uns resultados
moi bos tanto no que incumbe á durabilidade, como á calidade dos
acabados. Así, sendo en principio as esixencias do material relativamente básicas, os exercicios de arquitectura practicados con ela,
poden elevar a súa calidade moitos pasos por riba destas premisas
de uso. Non entendemos, por tanto, que sexa un material que xere
problemas se se emprega coa necesaria coherencia dimensional e co
reforzo dos oficios complementarios da carpintería e outros adxectivos como os do ferro, etc.

Miradas sobre a industria da madeira
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“

O noso proxecto UnDo
ReDo xurde como laboratorio da reparación da
microarquitectura que
representa o asento”

A rehabilitación ten un papel importante na vosa traxectoria. Que particularidades presenta a madeira en rehabilitación? Credes que a sociedade aínda se amosa remisa a empregar este material en edificación?
A rehabilitación e a restauración forman parte importante da nosa
biografía de maneira intencionada, de forma que nos preocupa xerar a menor pegada posible de nova arquitectura sobre o territorio
que habitamos. Durante 20 anos, intentamos constantemente que
os nosos clientes, públicos e privados, reparen, restauren e rehabiliten antes que facer de novo, debido ao alto custo económico e
ecolóxico que construír de nova raíz ten sobre a xeografía que habitamos. Ademais, esta proposición e comportamento parécenos que
neste momento é un trazo de compromiso e contemporaneidade que
nós asumimos tamén con sacrificios profesionais. Cremos que edificar
dende cero é propio e positivo só cando se dá unha necesidade clara
e un amplo consenso social dende o público, pero non dende o capricho inmobiliario. Moito máis cando nos movemos nunha xeografía e
territorio tan fráxil e xa deteriorado como Galicia.
Como creedes que debería colaborar a industria da madeira con arquitectos e deseñadores? Cara onde deben encamiñarse os esforzos?
Dende hai uns 8 ou 10 anos, a relación da industria cos técnicos,
que aínda encarnamos dalgún xeito a figura do artesán, cambiou
dunha forma radical, apreciando nos arquitectos e deseñadores uns
compañeiros de viaxe imprescindibles que lles axudan a interpretar o que sucede no interior da sociedade, máis aló da perspectiva
económica que durante moito tempo parecera ser o único vehículo
de comunicación. Os deseñadores, os arquitectos somos zahorís que
axudamos a interpretar en moitas ocasións por onde se conduce o
caudal subterráneo da auga, neste caso, as ideas, e a industria que
hoxe nos acompaña recoñece tamén eses valores do coñecemento
máis aló da superficie, como fonte de novos proxectos tecnolóxicos e
económicos-comerciais.
Como se albisca o futuro, a curto prazo, nun sector que tende cada
vez máis á rehabilitación? Está a madeira chamada a converterse
nunha das grandes protagonistas dos cambios que nos esperan?
Tal e como dicía o ensaísta Hans Magnus Enzensberger, para o mundo
que habitamos, o problema do petróleo non é que desapareza, senón
ao contrario, que non desapareza polo risco ecolóxico que representa. En paralelo a esta afirmación, sempre pensamos que o problema
da construción é que sigan dándose e non desaparezan os falsos paradigmas da solidez infinita de materiais como o formigón, o aluminio,
os aceiros, etc. cando coñecemos perfectamente que, a parte da
insustentabilidade da súa fabricación, é que non son tan duradeiros,
ni envellecen dunha maneira tan correcta como o fai a madeira nas

súas diferentes acepcións e solucións en forma de cerramentos, acabados e estruturas. Máis aló disto, a madeira e as súas solucións garántennos unha vida prolongada ao amosarse sempre partícipes dun
mantemento e reparación fáciles que nos aseguran tantas vidas, polo
menos, como as do gato.
En 2011 fundades UnDo ReDo, como xurde a idea? En que estades
a traballar na actualidade neste eido?
Xurde precisamente como laboratorio de ideas da reparación da
microarquitectura que representa o asento. Rehabilitar, restaurar,
salvar e aprender dos mínimos mecanismos arquitectónicos que é
o invento da cadeira como a máquina máis torpe, pero tamén máis
útil para o home en repouso, a primeira tarefa arquitectónica, a do
descanso. Continuamos traballando para buscar mobles mellor construídos de maneira que ilustren a arquitectura doméstica e a forma
de habitar de cada cliente e familia que se achega a nós, ao mesmo
tempo, que seguimos producindo e colaborando en exposicións sobre a historia e futuro do moble, de maneira que se recoñeza o seu
valor cultural. Nese sentido, participamos con entidades públicas,
fundacións e coleccionistas restaurando pezas clásicas de mobiliario
do século XX español, entre outros, dende Alejandro de la Sota aos
asentos de Luis e Javier Feduchi.
Moitos arquitectos están a realizar o deseño do mobiliario das obras
que executan. A que creedes que se debe este cambio de tendencia?
O mobiliario axuda a organizar e controlar a arquitectura, tanto doméstica como pública. Serve para estruturar e dialogar cara unha
escala menor e persoal que moitos clientes demandan debido a que
de novo o promotor volve a confiar en técnicos ben cualificados e
preocupados. Neste sentido, como antes citabamos á industria, volve
a abrirse a natural comunicación e diálogo de confianza entre todos
os interlocutores, algo que parecía completamente perdido.
-En que proxectos estades a traballar na actualidade?
Máis aló dos encargos domésticos en diferentes lugares de Galicia,
estamos a traballar en varios proxectos de recualificación urbana ou
de edificios de significado urbano como a lágrima da rúa San Roque,
en A Coruña, fronte á praza da Leña, un edificio do insigne arquitecto
racionalista Santiago Rey Pedreira. Ademais, continuamos involucrados no mantemento e restauración dos edificios e anexos da Casa
Museo Rosalía de Castro, un traballo que acompañamos dende hai
seis anos e igualmente nos plans directores e de detalle para a rehabilitación de edificios históricos e tamén do movemento moderno do
século XX. Como diría Tao, continuamos interesados en “Non inventar
nada novo, senón de ter en alta estima o que xa existe”.
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Máis de 100 arquitectos debaten sobre as
posibilidades da madeira en rehabilitación
Os profesionais déronse cita nas V Xornadas de Rehabilitación,
MáisMadeira, que se celebraron no marco da Feira Reformás,
en Expocoruña

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou a quinta edición
das Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira, no marco da Feira Reformás que se celebrou en Expocoruña. Máis de 100 arquitectos achegáronse para debater sobre os retos aos que se enfronta a rehabilitación en madeira e cales son as particularidades que presenta este
material en relación con outros. De maneira paralela, o CMD contou
cun stand na Feira ao que se achegaron máis de 5.000 visitantes para
coñecer as novidades das empresas asociadas, así como o traballo
que desenvolve o Cluster.
No transcurso das Xornadas, os arquitectos Luis Gil e Cristina Nieto,
Alfonso Salgado e Francisco Liñares e Jesús Irisarri e Guadalupe Piñera amosaron as súas experiencias no uso da madeira en rehabilitación.
Estes profesionais, recoñecidos pola súa especial sensibilidade no uso
deste material, amosaron novas técnicas e usos en rehabilitación, así
como as súas experiencias no coidado da madeira. Ao termo das súas
intervencións, celebrouse unha mesa redonda moderada pola profesora

Profesionais da talla de Irisarri e Piñera, Creus e Carrasco, Gil e Nieto Arquitectos ou Salgado e Liñares, entre
outros, amosaron as particularidades
da madeira en rehabilitación
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Os participantes nos encontros B2B
crearon unha rede de colaboración
entre eles e amosaron o seu entusiasmo polo emprego da madeira en
construción e rehabilitación

da Escola de Arquitectura da Coruña, Dolores Otero á que se sumaron
Creus e Carrasco, Azahara Soilán, CIS Madeira, e Tania Pichel, Molduras del Noroeste. O debate abriuse aos asistentes xerándose un diálogo
onde se expuxeron os retos aos que se enfronta a madeira a curto prazo.
Entre as principais conclusións acadadas destaca a unanimidade en canto
a sinalar a rehabilitación como unha das esperanzas que atopou a construción trala época de crise. Neste sentido, os profesionais do sector indicaron que a madeira converteuse na súa especial aliada por encarnar
á perfección os conceptos de sustentabilidade e economía circular. Nesta
liña, indicouse que só os bosques galegos reciclan un 20% de todo o CO2
xerado en España. É por isto que as sociedades máis avanzadas reivindican
con orgullo a súa actividade forestal como garantía de sustentabilidade de
algo tan esencial para a saúde ambiental como son os bosques.
Ademais, no marco deste foro, púxose en valor aos profesionais que
existen en Galicia no eido da rehabilitación en madeira, moitos deles
recoñecidos internacionalmente. Dende o CMD, lanzouse unha mensaxe de optimismo ao entender que nos atopamos ante un escenario
favorable que debuxa un futuro ilusionante.
Finalmente, os asistentes sinalaron a importancia de rehabilitar,
reconstruír, de aproveitar os nosos recursos a través dun material
inmellorable que representa mellor que ningún outro o anhelo da
economía circular: a madeira.
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Presentación datos do sector

A industria forestal e da madeira facturou o pasado
ano en Galicia máis de 2.200 millóns de euros
Segundo figura no informe “A cadea forestal. Madeira de Galicia 2017” coordinado pola Escola
de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo xunto coa Axencia Galega da Industria Forestal

Fotografía: Universidade de Vigo

A industria forestal e da madeira superou en 2017 os 2.200 millóns
de euros, un volume de actividade que non acadaba dende o ano
2008, segundo figura nos datos recollidos polo informe “A cadea forestal. Madeira de Galicia 2017”, coordinado polo director da Escola
de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo, Juan Picos, xunto coa
Axencia Galega da Industria Forestal, XERA.
O informe recolle que o pasado ano, o volume de madeira cortada
superou, por primeira vez, os 8,5 millóns de metros cúbicos e a facturación, en materia de exportacións, superou os 800 millóns de euros.

“Está prevista que a facturación,
neste 2018 que remata, aumente
entre o 5 e o 8% “

O 56% destas exportacións tiveron como destino países da Zona Euro,
mentres que o 22% foi a outros países europeos e o 22% restante a
América, Asia e África.
Segundo indicou Juan Picos na presentación do informe, estes datos
demostran que o sector está a traballar “a unha velocidade de cruceiro encomiable” e que, “a pesar de presentar determinadas debilidades, constitúe un elemento vertebrador da economía galega”.
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Ademais, Picos sinalou que o sector non depende dunha empresa
tractora, senón que traballa en rede ofrecendo más de 20.000 postos
de traballo directos.
Pola súa parte, José Ignacio Lema, director de XERA, indicou que
o informe reflicte que Galicia é unha potencia forestal que aínda
ten unha importante marxe de crecemento para igualarse con países
como Finlandia, Suecia ou Austria, onde esta industria representa
o 5 e o 7% do PIB. A investigación universitaria realizada permitirá
deseñar medidas axeitadas para revitalizar un sector que en Galicia,
segundo palabras de Lema, “ten unha gran importancia económica e
social mediante a posta en marcha dun programa que impulse este
coñecemento.
Segundo ano consecutivo cun volume de negocio maior ao de antes da crise
A facturación do sector volverá a crecer neste 2018 que remata, entre
un 5 ou 8% con respecto ao ano anterior, segundo estímase dende o
sector, superando os 2.300 millóns de euros. Sen embargo, contémplase unha retardación xeral no segundo semestre do ano, especialmente
en segunda transformación e contract. Esta retardación está relacionada coa economía, en xeral, e cunha serie de cambios nos modelos
produtivos, unha menor aposta polos centros comerciais e a puxanza
do comercio electrónico. Aínda así, o sector está ante o segundo ano
consecutivo cun volume de negocio maior ao de antes da crise.

Balance ano 2018 e novos retos
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A cadea de valor forestal felicítase pola separación, por
primeira vez, da estratexia pública de prevención e extinción de
incendios da planificación e ordenación do monte
Trátase dunha das demandas históricas do sector moi necesaria, non só pola separación de
orzamentos senón tamén de obxectivos nunha dirección xeral diferenciada

A cadea de valor forestal de Galicia, representada por José Manuel Iglesias, presidente do CMD; Francisco Dans, director de AFG; Jacobo Feijóo,
secretario xeral de Asefoga; Isabel Álvarez, presidenta de Vifoga; e José
Carballo, presidente de Monte Industria, compartiron cos periodistas un
almorzo de medios co obxectivo de amosar os grandes retos acadados
durante o ano que finaliza, así como o que se espera do novo exercicio.
Unha das alegrías do ano que remata é a consecución dunha das grandes
aspiracións do sector: a separación por parte da Xunta de Galicia da estratexia pública de prevención e extinción de incendios da planificación
e ordenación do monte. A separación de orzamentos e obxectivos nunha
dirección xeral diferenciada é fundamental para a cadea para conseguir
poñer en valor o medio rural. Neste sentido, os interlocutores indicaron
que se trata dunha oportunidade para a cadea e valoraron moi positivamente o nomeamento de José Luis Chan que estará ao mando da nova
dirección xeral de planificación e ordenación forestal.
Outro dos grandes fitos acadados en clave de cadea neste 2018 é o
acordo histórico para impulsar a recuperación dos bosques de piñeiro
en Galicia. A cadea indicou que se trata dun dos grandes retos que
ten por diante a nova dirección mencionada anteriormente.

A cadea forestal, máis unida e sólida
que nunca, amosou ante os periodistas os grandes fitos conseguidos
durante este ano e os retos aos que
se enfronta no novo exercicio

Noutra orde, a cadea valora moi positivamente o primeiro ano operativo da Axencia Galega da Industria Forestal e confía en continuar,
de maneira estreita, a colaboración activa entre todas as entidades
que conforman a cadea.
Outro dos temas que se abordaron neste encontro foi a necesidade
de superar os problemas de abandono do rural. A cadea amosouse
unánime ao afirmar que a única maneira de garantir esa protección é
asegurando a súa sustentabilidade económica.
Grandes retos para o ano 2019
A cadea de valor forestal expuxo como grandes retos para o próximo
ano, dende o punto de vista de XERA, un Plan Estratéxico que apoie a
formación na cadea; o fomento do deseño e o traballo coas empresas
do contract; a atracción de investimentos en bioeconomía e a contribución á simplificación administrativa.
Por outra banda, á nova dirección de Planificación e Ordenación Forestal solicítaselle un sistema de información económica da Galicia
forestal; simplificación do Inventario Forestal, así como a necesidade
de completar o Inventario Forestal Nacional cun sistema de estatística e análise profunda para Galicia. Ademais, agárdase unha mobilización das terras no rural e un apoio decidido á iniciativa civil de
revitalización das coníferas.
Finalmente, outro dos grandes retos para 2019 está na transferencia
dos montes de xestión pública aos seus propietarios; a compensación
aos montes que non son rendibles economicamente; e, finalmente,
fíxose un chamamento á Administración e ás empresas para poñer fin
á madeira que chega a Galicia sen cumprir os requisitos de trazabilidade. Neste sentido, a certificación forestal está a cambiar o mundo
en canto a súa defensa da sustentabilidade.
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Materiais de divulgación

A cadea de valor forestal elabora un vídeo divulgativo
do sector e un conto de Os Bolechas para achegar o
sector da madeira á sociedade e aos nenos
Con esta iniciativa, preténdese dar a coñecer, dunha maneira sinxela, directa e visual, as particularidades dun sector estratéxico para Galicia

O conto “Os Bolechas fan cousas en
madeira” amosa aos máis pequenos
como a madeira está presente en
todos os ámbitos da nosa vida

A cadea de valor forestal, no seu afán de achegarse á sociedade e dar
a coñecer as particularidades do sector, elaborou un vídeo divulgativo e un conto infantil. O primeiro, trata de amosar o traballo que
se desenvolve na cadea, dende os serradoiros ata o produto final.
Deste xeito, preténdese achegar o traballo que realizan as empresas ao conxunto da sociedade e aos axentes de interese. O vídeo
amosa o que representa o sector da madeira na sociedade galega,
os beneficios medioambientais do monte galego, a importancia da
bioeconomía, os postos de traballo que xera na comunidade galega
e o impulso que supón para revitalizar a vida no rural. Dunha maneira atractiva e eminentemente visual, amósase o traballo dende o
monte, onde Galicia é a primeira potencia forestal a nivel nacional e
novena a nivel europeo, ata o produto final, amosando as novidades
dos produtos galegos en canto a deseño e innovación. Trátase de dar
visibilidade a aspectos económicos, medioambientais e sociais que, a
día de hoxe, son descoñecidos por unha parte da sociedade.
Pola súa parte, o conto “Os Bolechas fan cousas en madeira”, trata
de, a través de personaxes queridos e recoñecidos polo público infantil, amosar aos máis pequenos como a madeira está presente en
todo o que nos rodea. O futuro do sector, o futuro de Galicia, está en
mans dos máis pequenos polo que é fundamental que se familiaricen,
dunha maneira divertida, coas súas particularidades. A través das historias de Os Bolechas, os nenos poderán coñecer o que representa a
madeira no noso día a día.
Os Bolechas son unha familia composta por seis irmáns á que se une
nas súas aventuras a mascota Chispa. Aínda que o fin último de Os
Bolechas é entreter, en todas as súas propostas hai un importante
compoñente didáctico que permite que os pequenos interioricen conceptos e valores universais. Con eles, vivirán a aventura de construír
e desfrutar as casas de madeira que fan para as súas mascotas e diferenciar as diversas árbores que existen na contorna galega.
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O CMD participa en dous grupos operativos,
Timbertrack e Chainwood, que pretenden
mellorar a competitividade do sector da madeira
Un sistema innovador de etiquetado para o seguimento da madeira e tecnoloxía
blockchain para mellorar a trazabilidade e eficiencia do subministro da madeira,
son os eixos destes grupos de traballo

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia está a participar activamente en dous grupos operativos: Timbertrack e Chainwood. O
proxecto Timbertrack desenvolve un innovador sistema de etiquetado para o seguimento da madeira dende o monte á industria. Pretende deseñar e desenvolver un sistema de etiquetado que identifique
univocamente á madeira como materia prima, permitindo a posta
en valor de todo o conxunto de datos xerados ao longo da cadea.
O desenvolvemento e implementación desta solución fará ao sector
forestal máis produtivo e competitivo e proverá á industria unha materia prima máis custo-eficiente e de máis calidade. Ademais, terá
unha influencia moi positiva sobre o medio ambiente e o clima posto
que a ganancia en eficiencia levará aparellado unha redución do impacto da maquinaria sobre o medio ou das emisións causadas por un
transporte que resultará máis eficiente.

O proxecto Timbertrack terá unha
influencia moi positiva sobre o medio
ambiente e o clima

O desenvolvemento destas solucións pretende facer máis produtivo e competitivo ao sector forestal

Pola súa parte, o grupo operativo Chainwood desenvolverá un software que aplicará a tecnoloxía blockchain á cadea de subministro
da madeira en España, dende o monte ata a industria, para reducir
custos e mellorar a eficiencia e trazabilidade. Chainwood pretende
contribuír a solucionar boa parte das limitacións que presentan as
diferentes cadeas de subministro da madeira en España, que dificulta
a súa modernización e mellora en termos de eficiencia e acceso á información, concretamente no segmento da cadea comprendido entre
o monte e a industria de primeira transformación.
A tecnoloxía blockchain ou de cadea de bloques permite transaccións online seguras e sen intermediarios e funciona como un libro
contable compartido no que múltiples nodos comparten unha mesma
información encriptada e inalterable mediante algoritmos que garanten a súa fiabilidade.
Un grupo operativo é un conxunto de persoas físicas ou xurídicas,
públicas ou privadas, que se asocian para idear e redactar nunha fase
posterior, executar un proxecto innovador nos ámbitos da agricultura, gandería e silvicultura, así como na transformación e comercialización de produtos agroalimentarios ou forestais.
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Novas CMD
O CMD homenaxea a renovación do
manancial de O Tinteiro pola súa perfecta
integración coa contorna
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia homenaxeou a renovación e
adecuación do manancial de O Tinteiro, en Ourense, con motivo do Día
Mundial da Construción Sostible. Para formalizar este recoñecemento, a
entidade celebrou un acto simbólico no manancial que contou coa presenza
do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, os concelleiros de Urbanismo, Turismo e Termalismo, José Araújo e Jorge Pumar, respectivamente, o presidente do COAG-Ourense, Alberto de Paula, a arquitecta responsable da obra,
Mónica Rúa, e o secretario do CMD, José Manuel Parada.

Celebración do Día Mundial da Construción Sostible

O CMD escolleu esta obra pola súa perfecta integración coa contorna. A
arquitecta mantivo a esencia da arquitectura termal que permitiu durante anos o aproveitamento dun recurso natural con fins curativos. Ademais,
esta actuación supuxo a urbanización de toda a zona que se atopaba abandonada. Este proxecto é un claro exemplo das posibilidades que ofrece a
arquitectura e o seu compromiso coa contorna, coa natureza.

O CMD participa en grupos de traballo
para definir as actuacións do Programa
de Deseño para a Innovación 2020
O CMD participou no encontro organizado pola Axencia Galega de Innovación, GAIN, co obxectivo de identificar as necesidades estratéxicas
e implicarse dende o comezo no desenvolvemento do Programa de
Deseño para a Innovación 2020, integrado no Plan Galicia Innova 2020.

Grupo de traballo ‘Programa de Deseño para a Innovación 2020’

A directora de GAIN, Patricia Argerey, recalcou neste encontro o carácter estratéxico do deseño e anunciou a posta en marcha dunha
serie de actuacións de impulso á súa implantación como ferramenta
de innovación empresarial.

O presidente do CMD debate en A Veiga
sobre o futuro da industria forestal e dos
polígonos agroforestais

Xornada en A Veiga. Fotografía: Alberte Paz

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, participou nunha xornada
promovida polo concello de A Veiga e o Grupo Colmeiro na que se debateu o modelo de xestión forestal de Galicia e as posibilidades que
ofrecen os seus montes para desenvolver polígonos forestais, destinados a crear industrias. Estas actuacións, ademais de impulsar a economía do rural, contribuirían a reducir os efectos dos incendios forestais,
segundo se explicou neste foro.

O CMD súmase á celebración do 25 aniversario do IGAPE e desexa novos logros
que contribúan, de maneira positiva, á
economía galega

Celebración do 25 aniversario do IGAPE
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As empresas do CMD sumáronse á celebración polo 25 aniversario do
IGAPE, amosando o seu desexo de que o Instituto continúe cultivando novos logros que repercutan, de maneira positiva, na economía
galega. Deste xeito, o CMD celebra o reto sinalado polo presidente
da Xunta de Galicia para a próxima década en canto á promoción da
plena converxencia do ámbito universitario e científico, co tecido empresarial. Igualmente, dende o CMD recoñécese o importante labor
do IGAPE de poñer ao alcance das empresas os recursos financeiros
necesarios para crecer, gañar músculo e posicionarse nos mercados.

Novas CMD
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O CMD organizou unha serie de xornadas de aserrado móbil, como oportunidade para o desenvolvemento rural
O CMD celebrou en Ortigueira, Lourizán e Pontevedra unhas xornadas
de aserrado móbil que contaron cunha gran acollida. A finalidade destas xornadas foi sensibilizar entre os emprendedores e empresarios
na actividade de serrado da madeira como unha oportunidade de autoemprego e de mellora do aproveitamento de madeiras de calidade,
á vez que se fomenta o uso da madeira a pequena escala tanto en
proxectos particulares como de cara á posta en valor de madeiras de
calidade para usos locais.
Xornadas de aserrado móbil

Un grupo de prescriptores coñecen as
instalacións de Molduras del Noroeste
e Grupo Losán coa finalidade de compartir sinerxias
No marco do Plan Estratéxico INNOTEC, do CMD, un grupo de prescriptores visitou as instalacións das empresas asociadas Molduras del Noroeste e Grupo Losán co gallo de coñecer, in situ, e guiados por técnicos das empresas, os procesos de fabricación e deseño das compañías.
Os obxectivos desta iniciativa son potenciar as relacións profesionais entre o colectivo de prescriptores e as empresas asociadas; dar a coñecer,
nas instalacións das empresas, o traballo que realizan as empresas galegas; conseguir un contacto directo cos prescriptores e a comunicación
fluída con eles; crear un ambiente próximo que permita a colaboración;
e amosar o produto das empresas en todas as fases de produción.

Xornada de visita de prescriptores

O CMD participa en dúas mesas de traballo, impulsadas por La Voz de Galicia,
para abordar o futuro do sector forestal
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia participou en dúas mesas
de traballo, impulsadas por La Voz de Galicia en Pontevedra, co obxectivo de abordar o futuro do sector forestal. Moderadas polo periodista
Enrique Giráldez, representantes do sector abordaron o aproveitamento das novas tecnoloxías para impulsar proxectos revolucionarios como
explorar o potencial da fibra forestal como substituta dos plásticos e
do algodón, o que suporía unha relevante mellora ambiental, exportable a nivel mundial, entre outros temas.
Os participantes nestes foros coincidiron en apuntar que existe unha gran
marxe de crecemento económico e científico dentro do sector. Ademais,
apuntouse á bioeconomía como a gran oportunidade para dotar dun gran
valor engadido ao monte e para lograr unha sociedade máis equilibrada.

Mesa de traballo sobre o sector forestal

Unha delegación de empresarios chilenos
coñecen o traballo que desenvolven as
empresas do Cluster
Unha delegación de empresarios chilenos da industria da madeira da
Rexión do Maule visitaron o CMD, co obxectivo de coñecer o traballo
que se desenvolve en Galicia e intercambiar experiencias profesionais.
Os empresarios chilenos tiveron a oportunidade de coñecer a evolucións das empresas galegas, así como o traballo que se está a desenvolver en Galicia en innovación e deseño.

Visita da delegación de empresarios de Chile
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O recuncho do asociado: Nauteka

Nauteka, navegamos contigo
Nauteka é unha marca rexistrada pertencente á empresa Carpintería
Amoedo S.L., fundada en novembro de 1991. Nace nun pequeno taller
de 150 m2, con poucos medios pero moita ilusión. Foi fundada polo actual director xeral da empresa que comezou a traballar en 1978 con tan
só 13 anos nun pequeno estaleiro onde se construían barcos de madeira
artesanalmente. O seu cariño pola carpintería de Ribeira levouno a fundar a actual empresa, adaptada aos novos tempos e especializándose
no sector dos iates. Tras moitos anos de experiencia, o nome comercial

www.nauteka.com

e marca Nauteka converteuse nunha das principais empresas nacionais
de fabricación, reparación e instalación de cubertas de teca, así como
da fabricación de mobles para o sector náutico e naval e carpintería
naval, en xeral.
Contan con instalacións de 8.000 m2 (2.000 cubertos) en Bueu e unha
oficina comercial en Vilanova e en Barcelona. O seu ámbito de traballo
é o mundo. Por iso, desprázanse e realizan os traballos a calquera lugar
do mundo. Na actualidade, están a realizar traballos en España, Portugal, Italia, Francia, Perú e Panamá.
Ao longo da súa historia, levan fabricados máis de 100.000 m2 de cubertas de teca, dende pequenos iates de 30 pés ata o máis grande de
330 pés ou un buque escola para a armada peruana, entre outros. No
ano entrante, o 2019, esperan concluír a cuberta do cruceiro para Ritz
Carlton que se está a construír no estaleiro vigués HJ Barreras.
Entre as grandes construcións realizadas, destacan:
 Xarifa: Forrado das casetas exteriores, bauprés, mobles exteriores,
regalas e 250 m2 de cuberta de teca. Esta goleta, de 50 metros, foi
construída 1929 en Inglaterra
 Subministro e instalación de cuberta de teca sobre un barco a motor de 50 metros de eslora, nos estaleiros italianos ISA Yachts
 Subministro e instalación de cuberta de teca, teitos exteriores e
acristalamento para un iate de 70 metros de eslora no estaleiro
Freire Shipyard, en Vigo
 Cuberta de teca e acristalamaneto exterior, mobiliario exterior,
teitos, etc. para o megaiate Maybe, construído por Metalships
 Buque escola de 110 metros de escola Bumi Suci, construída por
estaleiros Freire para a armada de Indonesia. Realizouse toda a
cuberta, regalas, escaleiras exteriores, etc.
 Substitución de cuberta de teca nun iate de 70 metros Sea Wolf.
Ademais, renovouse todo o mobiliario de cociña, os baños e algúns camarotes
Nos últimos 8 anos, o 70% das embarcacións nas que traballaron son de
máis de 40 metros de eslora. Gracias a isto, adquiriron gran experiencia
neste tipo de busques.
Na actualidade están a traballar nun cruceiro de 190 metros de eslora
que se está a construír en Vigo.
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Estase a ignifugar ben a madeira?
Molduras del Noroeste S.L. leva máis de 15 anos ignifugando madeira
maciza mediante un tratamento de ignifugación desenvolvido no ano
2002, que se basea na aplicación dun produto ignifugante propio en autoclave baixo ciclos de baleiro-presión, o que garante unha penetración
en profundidade na madeira. Posteriormente, a madeira en macizo sécase ata acadar a humidade de equilibrio axeitada para poder ser mecanizada e aplicar os acabados finais.
Na actualidade, a empresa dispón dunha ampla gama de produtos ignifugados en madeira maciza de diferentes especies con diversos acabados
e prestacións, todos eles ensaiados e clasificados baixo a norma UNE EN
13501-1:2007 nun laboratorio de lume acreditado por ENAC e co marco CE
certificado por AENOR, cumprindo así os requirimentos e esixencias para os
materiais de construción definidos no Código Técnico de Edificación (CTE).
Se ben en España xa existían regulacións e ensaios normalizados de ámbito
nacional dos materiais de construción respecto a súa reacción ao lume,
na antiga Norma Básica da Edificación, a súa aplicación e control era moi
cuestionable. É coa entrada en vigor, no ano 2006, do actual Código Técnico de Edificación xunto coas actuais normas europeas, cando o control da
reacción ao lume dos materiais adquire unha vital importancia e así, no
caso dos produtos de madeira faise necesario e imprescindible realizar un
tratamento de ignifugación para mellorar a súa resposta ao lume.

Carlos José Rey Cabezudo
Responsable de Calidade, Medio Ambiente e I+D+i de Molduras del Noroeste

É neste punto onde nos últimos anos xurdiron novas empresas de tratamento de madeira con novos procesos, destacando a súa rapidez no subministro e a gran variabilidade de produtos de madeira que admiten, independentemente da súa natureza. Estes son procesos superficiais, como
a pulverización ou o tratamento en autoclave con ciclos de baleiro-baleiro
(coñecido comunmente como VAC-VAC), onde a penetración na madeira
é mínima (ao ser produtos de base acuosa) e as retencións de produto
ignifugante son unha cuarta parte que as que se acadan no tratamento en profundidade. Por isto, vense obrigados a realizar o proceso sobre
produto de acabado, carrexando todas as desvantaxes que iso comporta
como, por exemplo, calquera manipulación posterior do produto de madeira como un simple corte, trade, lixado, etc. Pode orixinar un punto
de ignición ao quedar desprotexido e consecuentemente, alterar a súa
clasificación de comportamento ao lume. Así mesmo, o risco de deslavado
e envellecemento natural do produto ignifugante é moi alto ao estar só na
superficie da madeira e exposto aos cambios ambientais (luz, humidade e
temperatura) e contactos posteriores, xa que estes tratamentos superficiais acumulan concentracións moi altas do ignifugante na superficie, polo
que a aplicación de acabados pode ser complicada ou, incluso, imposible.
Por último, gustaríame incidir, xa que puiden constatar que é unha
práctica habitual, que a aplicación de vernices ou pinturas ignífugas
sobre produtos de madeira sen ignifugar, non é un tratamento suficiente para cumprir o CTE. Sempre se ten que ensaiar o conxunto final
(soporte+acabado) para clasificar segundo a súa reacción ao lume e non
sempre hai unha correspondencia coa clasificación do verniz ou pintura
ignífuga. Os vernices ignífugos están case sempre ensaiados sobre soporte incombustible ou cunha reacción ao lume mellorada e, ademais, non
teñen en conta nin o espesor nin o sistema de montaxe ou instalación
do produto final, factores determinantes no resultado de clasificación
segundo a súa reacción ao lume e que incumpren a normativa vixente.
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG235_ AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN
FOEXGA 2019-2020
FINALIDADE: Aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por
parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportación galegas (en diante, Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o
comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas, así como para a
selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
Poderán ser entidades colaboradoras as Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e
Navegación galegas, que acrediten as condicións de solvencia técnica e económica
que se establecen no artigo 6. As entidades colaboradoras actuarán de enlace entre
as empresas solicitantes das actuacións indicadas no artigo 3.1 destas bases e o Igape.
Serán as encargadas de organizar e executar as devanditas actuacións, promovendo a
participación das pemes galegas.
Poderán ser beneficiarios destas axudas as empresas que cumpran os seguintes requisitos:
a. Que cumpran a definición de peme segundo o anexo I do Regulamento nº
651/2014 da Comisión
b. Que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia.
c. Que estean dadas de alta en programas avanzados de Igape de apoio á internacionalización con informe positivo emitido a partir de 1 de xaneiro de 2013.
A solicitude de alta en programas avanzados de Igape de apoio á internacionalización deberá facerse antes do remate do prazo de fin de execución da
actuación, a través do procedemento do Igape IG192.
d. Os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública
estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social e non
ser considerados empresas en crise.
e. Que cumpran a normativa de axudas de minimis relativo á aplicación dos artigos
107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis,
para as empresas do sector pesqueiro e para as empresas do sector agrícola.
f.

Que estean ao día de pagamentos adebedados ás cámaras.

CONTÍA DAS AXUDAS: A contía da axuda será dun 90 % sobre o importe dos gastos
subvencionables.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación finaliza o 18/01/2019
Máis información:
Resolución do 30 de novembro de 2018 (DOG Nº235 do 11/12/2018) - Bases reguladoras

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG195 - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS
MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE
FINALIDADE: 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)
CONTÍA DAS AXUDAS: 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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TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE
FINALIDADE: Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das empresas galegas 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 dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos
obtidos dos seus accionistas ou acredores, pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura. En xeral, os beneficiarios serán PEMES.
CONTÍA DAS AXUDAS:
Axudas se 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 financeiros que se devenguen durante os 5 primeiros anos de vixencia das operacións de préstamo.
En ningún caso estas axudas excederán os límites cuantitativos establecidos no Regulamento (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

ORGANISMO: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: Selección de proxectos de hubs de innovación dixital que contribúan ao avance da Estratexia de especialización intelixente de Galicia
(RIS3)
FINALIDADE: Aprobar as bases polas que se rexerá a selección en Galicia de hubs de
innovación dixital estratéxicos segundo o seu aliñamento e contribución ao avance
da RIS3 Galicia.
CONTÍA DAS AXUDAS: A selección dun proxecto de hub non suporá á concesión de
axuda directa algunha, senón o recoñecemento por parte da Administración galega do
seu carácter estratéxico. Este carácter estratéxico será un requisito necesario para
o acceso aos instrumentos de apoio público que se porán en marcha no futuro para
fomentar o desenvolvemento dos hubs de innovación dixital en Galicia.
PRAZO LÍMITE: As solicitudes poderán ser presentadas por calquera das entidades
promotoras do hub, segundo o indicado nos artigos 3 e 4 das bases reguladoras, no
prazo de corenta e cinco días naturais desde o día seguinte ao da publicación desta
convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Máis información:
Resolución do 4 de decembro de 2018 (DOG Nº 240 do 28/12/2018)
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ABIMAD 2017

Lugar: Toronto, Canadá

Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas: 17 ao 20 de xaneiro de 2019

Datas: 05 ao 07 de febreiro de 2019

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

Máis información: www.abimad.com.br

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

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

MM Cologne, International Interiors
Show Interior

DREVOSTAVBY - WOODEN BUILDINDS

Lugar: Colonia, Alemaña

Lugar: Výstaviste Praha Holešovice, Praga. República Checa

Datas: 18 ao 20 de xaneiro de 2019

Datas: 7 ao 10 de febreiro de 2019

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

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

Feira que presenta as novidades e tendencias no sector do moble

Feira internacional de edificacións en madeira, construcións e materiais

Maiso & Objet PARÍS

EXPO MUEBLE INTERNACIONAL

Lugar: en París, Francia.

Lugar: Guadalaxara, México

Datas: do18 ao 22 de xaneiro de 2019

Datas: 13 ao 16 de febreiro de 2019

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

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

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

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

BILBAO MUEBLE 2019
Lugar: Bilbao Exhibition Centre (BEC), Bilabo. España
Datas: 24 ao 27 de xaneiro de 2019
Máis información: www.bilbaomueble.com
Feira profesional do moble en Bizkaia

BOIS ENERGIE LIMOGES

EXPORT HOME 2019
Lugar: EXPONOR – Feira Internacional de O Porto, O Porto. Portugal
Datas: 13 ao 17 de febreiro de 2019
Máis información: www.exporthome.exponor.pt
Feira de mobiliario, iluminación, decoaración e hotelería que mostra as últimas
novidades e tendencias

DESIGN SHANGHAI

Lugar: Limoges, Lemosín. Francia

Lugar: Shanghái, China

Datas: 30 ao 31 de xaneiro de 2019

Datas: 06 ao 09 de marzo de 2019

Máis información: www.boisenergie.com

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

Feira de madeira para o sector da enerxía

Feira de deseño máis importante de Asia, reunindo ás mellores marcas e deseñadores a nivel mundial

STOCKHOLM DESIGN WEEK

INT. FURNITURE FAIR SINGAPORE

Lugar: Estocolmo, Suecia.

Lugar: Singapore Expo, Singapur

Datas: 4 ao 10 de febreiro de 2019

Datas: 9 ao 12 de marzo de 2019

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

Máis información: www.iffs.com.sg

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores

Feira do moble
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DUBAI WOODSHOW

WOODMAC/WOODBUILD/FURNITEK CHINA

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

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

Datas: 12 ao 14 de marzo de 2019

Datas: 26 ao 29 de abril de 2019

Máis información: www.dubaiwoodshow.com

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

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

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

FERIA SURMUEBLE SEVILLA 2019
Lugar: FIBES Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Sevilla. España
Datas: 13 ao 16 de marzo de 2019
Máis información: http://surmueble.es
Evento que alberga aos sectores do moble e a decoración para mostrar produtos e novidades

CIFF CHINA INT. FURNITURE FAIR

GRAND DESIGN LIVE LONDON
Lugar: Londres, Reino Unido
Datas: 04 ao 12 de maio de 2019
Máis información: http://www.granddesignslive.com/
Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar

DESIGN BUILD EXPO

Lugar: China Foreign Trade Centre Canton-Guangzhou, China

Lugar: Melbourne, Australia

Datas: 18 ao 31 de marzo de 2019

Datas: 14 ao 16 de maio de 2019

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

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

Feira do moble

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

TECHNOMEBEL SOFIA
Lugar: Sofia. Bulgaria
Datas: 26 ao 30 de marzo de 2019
Máis información: www.technomebel.bg
Feira para o traballo da madeira e a produción de mobles

SALONE INT. DEL MOBILE 2019 MILÁN
Lugar: Feria de Milán, Milán. Italia
Datas: 9 ao 14 de abril de 2019
Máis información: https://www.salonemilano.it/
Feira de referencia no sector do moble e a decoración
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INTERZUN 2019 COLONIA
Lugar: Cologne Exhibitios Centre, Colonia. Alemaña
Datas: 21 ao 24 de maio de 2019
Máis información: www.interzum.com
Punto de encontro para profesionais da industria do moble

ICFF 2019 NEW YORK: INTERNATIONAL
CONTEMPORARY FURNITURE FAIR
Lugar: Jacob K. Javits Convention Center, Nova York. EUA
Datas: 19 ao 22 de maio de 2019
Máis información: www.icff.com
Feira internacional que mostra as novidades e innovacións relacionadas co
moble e a decoración
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LIGNA HANNOVER 2019
Lugar: Hannover Exhibition Center, Hannover. Alemaña
Datas: 27 ao 31 de maio de 2019
Máis información: www.ligna.de
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

FITECMA 2019
Lugar: Centro Costa Salguero, Bos Aires. Arxentina
Datas: 02 ao 06 de xullo de 2019
Máis información: www.feria.fitecma.com.ar
Feira internacional de madeira e tecnoloxía
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