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Editorial

A piques de rematar un novo ano e antes de pedir os nosos desexos aos Reis 
Magos para afrontar con ilusión o 2020, gustaríame compartir con vós os logros 
acadados neste exercicio. Como presidente do CMD non podo estar máis orgullo-

so do traballo que realizamos como cadea de valor da madeira. Foi o ano en que todos 
comprendemos que só traballando de maneira conxunta, respectando a soberanía das 
asociacións, con coherencia e exemplaridade poderíamos acadar obxectivos comúns. 
Comezamos o ano coa histórica visita da Súa Maxestade El-Rei, onde amosamos á 
sociedade que somos un sector unido, sólido e influínte; presentouse a Fundación Aru-
me para promover a recuperación do piñeiro de Galicia; defendemos a importancia de 
dinamizar o rural, sabedores que deles depende o futuro da nosa terra, das nosas raíces, 
das novas xeracións; fomentamos a construción en madeira e destacamos exemplos de 
obras realizadas en Galicia como o camiño a seguir; organizamos foros onde arquitectos, 
deseñadores e industria fixaran liñas de colaboración para medrar conxuntamente; inten-
tamos achegarnos á sociedade a través dunha campaña, #euescollomadeira, que reflicte 
o orgullo de empregar materiais naturais no noso día a día; ou impulsamos a formación 
continua das empresas do sector conscientes de que é a única forma de medrar e ser 
competitivos, entre outras. E todo isto fixémolo aliñando todas as sensibilidades da cadea 
de valor, respectando a soberanía das diferentes asociacións que a conforman, centran-
do a importancia e o foco nas accións e non nos intereses particulares. Dende o CMD 
cremos firmemente que este debe ser o camiño a percorrer conxuntamente e este foi o 
grande esforzo que realizamos durante o ano que pechamos.

Temos ante nós un novo exercicio que, sen dúbida, marcará grandes fitos para o sec-
tor. O 2020 debe ser o ano no que o deseño industrial teña o papel que ven reclaman-
do dende hai anos. O deseño é creación pero tamén é industria. O coñecemento que 
hai nas fábricas e nos talleres das nosas carpinterías debe ser aproveitado. Ese mesmo 
interese temos que levalo ás Universidades. O coñecemento e o afán investigador dos 
nosos científicos non pode dilapidarse. Para que toda a súa potencia aprovéitese, debe 
unirse á forza e ao coñecemento da nosa industria. Para o Cluster, o deseño é algo 
innato ao noso traballo. As empresas que incorporen o deseño, xunto coa innovación, 
estarán en mellores condicións para competir no mercado. O deseño será a etiqueta. 
Estamos a traballar para definir unha relación sólida entre o mundo creativo e o indus-
trial e o 2020 debe ser o ano no que se materialicen todas estas ideas.

Por outra banda, o CMD está ultimando o seu novo Plan Estratéxico que dará o relevo 
ao Plan Innotec que remata en maio e que marcará as accións estratéxicas a desen-
volver durante os próximos catro anos. O Plan facilitará ás empresas do Cluster dispo-
ñer dos elementos necesarios para executar de forma exitosa a súa estratexia e obter 
os mellores resultados, tanto en produto como en proceso, transformando o sector da 
madeira galego nunha industria máis competitiva, innovadora e coas capacidades ne-
cesarias para anticiparse e facer fronte aos retos empresariais a medio e longo prazo. 

Outro dos grandes retos aos que nos enfrontamos no novo ano é a consolidación das 
diferentes Comisións de Traballo nas que estamos a traballar todo o sector dende hai 
máis de dous anos. A constitución de ditas Comisións teñen dous obxectivos claros: con-
sensuar e redactar os argumentarios de toda a cadea de valor e servir de instrumentos de 
acompañamento á Administración. O noso desexo para o novo ano é a materialización 
das accións desenvolvidas nas diferentes Comisións durante este tempo.

Unha das grandes motivacións para este 2020 é a constitución do Cluster como editora. É 
un pracer compartir con vós que iniciamos unha colección sobre deseño biofílico coa pu-
blicación dun manual no que estiveron a traballar un grupo de doutores arquitectos da Uni-
versidade da Coruña. Contaremos coa colaboración de XERA para a edición deste e outros 
exemplares aliñados coa nosa liña editorial, relacionados co interiorismo, construción, etc. 

Ademais, continuaremos coas accións que dende hai anos estamos a facer de pro-
moción, difusión e posta en valor do monte galego, como aceno de identidade da 
nosa cultura, das nosas raíces e como camiño a seguir para deixar ás novas xeracións 
un futuro sostible e cheo de posibilidades. Neste sentido, estamos ante o mellor dos 
escenarios para Galicia e para as nosas empresas. Ante os grandes retos de sustenta-
bilidade aos que se enfronta á sociedade a nivel mundial, a madeira está chamada a 
ser a grande protagonista dos próximos anos. Debemos saber aproveitar os beneficios 
que o material nos ofrece de maneira natural.

Finalmente, quero agradecer a todas as empresas que forman parte da familia do 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia a vosa xenerosidade durante este tempo 
por comprender que o CMD se puxese ao servizo de todas as entidades do sector, 
coa finalidade de sumar esforzos e consciente de que só amosándonos unidos, con-
seguiriamos grandes resultados. E así foi. Por coherencia defendemos ao sector e 
convertémonos nunha ferramenta útil a ollos da sociedade e dos novos socios, para 
interactuar coa sociedade e coa Administración cun discurso común. 

Como presidente do Cluster quero darvos as grazas pola vosa resposta durante este ano, 
sumando sempre nos proxectos que lideramos e amosando á sociedade unha imaxe 
de unidade e profesionalidade envexable. Síntome moi orgulloso de formar parte desta 
familia e de continuar o camiño que nos marcamos, sendo fieis aos nosos principios e ás 
nosas ideas, velando polo ben común e sen perder de vista nunca cal é o obxectivo final. 

Aproveito este espazo para desexarvos unhas felices festas. O meu desexo? Agardo 
coa ilusión e a emoción dun neno que 2020 veña cargado de boas novas para todos 
e que poidamos continuar disfrutando xuntos de novos éxitos para todos os que 
formamos parte desta gran familia.  

Cumprimos coas expectativas fixadas 
para este ano e agardamos un 2020 

repleto de motivadores novos proxectos 
Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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Máis de 50 entidades de toda a cadea de valor da madeira conforman a 
Fundación Arume, que ten como finalidade facer atractivo o rural para 
os máis mozos e asentar a economía circular e a bioeconomía forestal 
en Galicia a través do impulso do piñeiro de Galicia. A Fundación está 
integrada por 51 entidades e empresas de toda a cadea forestal, dende 
os propietarios forestais, viveiristas, empresas de servizos, industria 
da madeira ata un grupo de arquitectos e apoiada por Abanca.

O pasado ano estas entidades asinaron un acordo histórico para pro-
mover a recuperación do piñeiro de Galicia. O compromiso conxunto 
do sector enfocouse a impulsar a produción de madeira de calidade 
posto que nos últimos anos, as masas de piñeiro do país e do piñeiro 

Conta cun Padroado formado polas 
principais asociacións da cadea forestal 
que será o encargado de asegurar que se 
cumpran os obxectivos establecidos

Nace a Fundación Arume para promover 
a recuperación do piñeiro de Galicia

Máis de 50 entidades de toda a cadea forestal, co apoio de 
Abanca, forman esta Fundación que pretende facer atractivo o 
rural para os mozos a través da mellora dos montes e 
a promoción do piñeiro de Galicia

insigne 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. A Fundación Arume nace co firme propósito de reverter esta 
situación a través de feitos e accións concretas que poñan en valor o 
piñeiro de Galicia e melloren a situación do rural galego.

Padroado da Fundación Arume

A Fundación Arume conta cun padroado formado polas seguintes or-
ganizacións: Asociación Forestal de Galicia (AFG), Asociación Secto-
rial Forestal Galega (ASEFOGA), Asociación de Empresas de Servicios 
Forestais de Galicia (SERFOGA), Asociación de Viveiros Forestais de 
Galicia (VIFOGA), Asociación Provincial de Empresarios de la Prime-
ra Transformación de la Madera de Lugo, Federación Empresarial de 
Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (FEARMAGA), Cluster 
da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD), Asociación Galega Monte 
Industria e Abanca. Este padroado é o encargado de elaborar e apro-
bar un plan de actuación que conteña os obxectivos e as actividades 
a desenvolver por parte da Fundación. A Fundación Arume conta con 
recursos propios para o desenvolvemento das accións a levar a cabo.

6 Fundación Arume
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Bioeconomía, silvicultura activa, 
medio ambiente, mellora xenética, 
investigación e cultura forestal son 
os grandes eixos de actuación da 

Fundación Arume

7Fundación Arume

Os grandes obxectivos da Fundación Arume

A Fundación Arume nace cuns obxectivos claros: promover o valor e o 
uso dos montes galegos, dos piñeiros de Galicia, mediante o impulso 
de plans integrais e a realización de actuacións de dinamización e 
recuperación dos montes e a potenciación do uso das súas madeiras 
para xerar un ecosistema sostible e, así, contribuír activamente a 
unha maior riqueza forestal, á mellora do medio rural, ao benestar 
da sociedade e ao desenvolvemento económico de Galicia.

Por outra banda, desenvolverá actividades de investigación, a tra-
vés de proxectos de I+D, de innovación, formación, comunicación e 
divulgación coa finalidade de mellorar os montes de coníferas, así 
como a promoción do uso das súas madeiras nos ámbitos propios da 
cadea da madeira. Fomentará tamén e impulsará modelos de silvicul-
tura tecnicamente contrastados, a mellora xenética dos materiais de 
reprodución e a certificación da xestión forestal nos montes galegos.

A Fundación Arume nace para sensibilizar á sociedade e ás Adminis-
tracións Públicas acerca da importancia medioambiental e econó-
mica dos ecosistemas dos piñeirais e do uso dos piñeiros de Galicia, 
así como promover as medidas lexislativas axeitadas para protexer e 
promover a silvicultura activa e a xestión sostible dos montes e uso 
da madeira de coníferas de Galicia.

Finalmente, para a Fundación é vital preservar e comunicar os valo-
res ambientais, culturais, sociais e económicos vinculados ao uso da 
madeira de coníferas de Galicia, promover e fomentar o consumo da 
súa madeira en todos os ámbitos, así como o uso de produtos certi-
ficados e o desenvolvemento de novas aplicacións da madeira con 
produtos de maior valor engadido.

Catro grandes grupos de traballo e marca propia

Dende a firma do convenio de colaboración entre as 51 entidades, 
establecéronse catro grupos de traballo, formados por representan-
tes dos diferentes colectivos asinantes que están a abordar os crite-
rios para a madeira de calidade que procede de montes xestionados 
cunha silvicultura activa e marcar así uns prezos axeitados para dita 
madeira; mellora xenética para que o piñeiro sexa unha alternativa 
económica viable para o propietario; formación, tanto na industria 
como nas empresas que realizan traballos silvícolas, posto que se 
detectou que non existe unha formación, regrada e non regrada, que 
responda ás necesidades do sector, e o desenvolvemento dunha mar-
ca para o piñeiro de Galicia que axude a cambiar a percepción do 
mercado cara a madeira en xeral, e cara o piñeiro, en particular. 
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Preto de cen profesionais do mundo da arquitectura, o deseño e a 
industria da madeira déronse cita nas X Xornadas de Arquitectura e 
Deseño, organizadas polo CMD, en colaboración coa Axencia Galega 
da Industria Forestal (XERA), na Cidade da Cultura. Esta cita, que 
se celebra cada dous anos, trata de ser un punto de encontro para 
a reflexión, o intercambio e a xeración de novas ideas. No acto de 
inauguración estiveron presentes o alcalde de Santiago de Compos-
tela, Xosé Sánchez Bugallo; o director da Axencia Galega da Industria 
Forestal, José Ignacio Lema; a tesoureira do Colexio Oficial de Ar-
quitectos de Galicia, Santiago, Carmen Rey; o director da Escola de 
Arquitectura da Coruña, Fernando Agrasar; e o presidente do CMD, 
José Manuel Iglesias.

A principal novidade desta edición foi a 
celebración dun faladoiro aberto a todos 
os participantes onde poder expresar e 
compartir inquedanzas e expectativas 
profesionais 

O CMD sinala a importancia do deseño para mellorar a 
competitividade das empresas no mercado

No marco das X Xornadas de Arquitectura e Deseño que se 
celebraron na Cidade da Cultura e que están concibidas como 
un foro multidisciplinar para afondar na relación entre madeira, 
deseño e arquitectura

8 X Xornadas de Arquitectura e Deseño

Revista Albura
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O estudo MRM Arquitectos, o deseñador de interiores, Iván Cotado 
e o deseñador de produto, Pablo Crespo, xerente de Imaisdé Design 
Studio, foron os encargados de mostrar a súa experiencia no emprego 
da madeira en diferentes disciplinas profesionais onde o deseño xoga 
un papel fundamental. Ao termo das intervencións, celebrouse unha 
mesa redonda á que se sumou o presidente do CMD, moderada polo 
arquitecto Luis Gil Pita, e na que se abordaron as inquedanzas dos 
diferentes profesionais, así como as principais liñas de actuación a 
desenvolver conxuntamente neste ámbito.

No transcurso da mesa redonda, púxose de manifesto que deseño e 
industria non poden estar separados. Neste sentido, indicouse que 
as empresas que incorporen o deseño, xunto coa innovación, esta-
rán en mellores condicións para competir no mercado. Este tipo de 
investimentos en intanxibles son os que permiten poñer en marcha 
estratexias empresariais de diferenciación, sostibles no tempo e que 
aportan valor engadido aos clientes.

O Cluster iníciase na edición de libros

Neste marco, José Manuel Iglesias anunciou que o Cluster, implicado 
na promoción do deseño dende a súa fundación, aprobou en Xunta 
Directiva constituírse en editora, decidindo iniciar unha colección 
sobre deseño biofílico coa publicación dun manual no que traballaron 
un grupo de doutores arquitectos. Para iso, contarase coa colabora-
ción de XERA para a edición deste e outros exemplares aliñados co 
interiorismo, construción, etc.

A principal novidade desta edición foi a celebración dun foro aberto 
entre todos os asistentes, a modo de faladoiro de café, dinamizado 
polo arquitecto, José Ángel Carreira Montes no que os asistentes, de 
maneira distendida, puideron conversar e compartir entre eles expe-
riencias e expectativas no uso da madeira, así como establecer con-
tactos que poidan facilitar as colaboracións profesionais nun futuro.

Ao termo desta décima edición, os profesionais do sector auguraron 
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 estas premisas e que mellor 
encarna os conceptos de bioeconomía e economía circular.

Revista Albura



Revista Albura

1010

Revista Albura

A Asociación Provincial de Empresarios de 1ª Transformación da Ma-
deira de Lugo, a Asociación Forestal de Galicia, o Cluster da Madeira 
e o Deseño de Galicia e a Asociación Monte Industria lideran unha 
campaña de sensibilización sobre a importancia do uso de materiais 
naturais, neste caso madeira, para camiñar cara un futuro sostible. O 
obxectivo desta campaña, #euescollomadeira, é trasladar á socieda-
de o compromiso polo coidado do medio ambiente, apelando ás con-
ciencias e ao orgullo, como cidadán particular, de estar a colaborar, 
activamente, a coidar a nosa contorna.

A campaña, realizada coa axuda da Axencia Galega da Industria Fo-
restal e coa colaboración da tenda de Compostela de Leroy Merlín, 
conta cun vídeo divulgativo que amosa como a madeira está presente 
en todos os momentos da nosa vida: dende o berce, nos nosos primei-
ros pasos, nos xogos, nos momentos de lecer, mentres comemos, can-
do descansamos, cando saímos á rúa ou cando traballamos. Plasma 
diferentes momentos da nosa vida cotiá nos que, sen darnos conta, a 
madeira converteuse nunha compañeira de vida máis.

Ademais, cóntase con testemuñas de profesionais de diferentes ám-
bitos que comparten coa sociedade os motivos polos que eles esco-
llen madeira no seu traballo, como os arquitectos de Arrokabe, Óscar 
e Iván Andrés, ou o deseñador, Lois Guillán, de Cucuducho.

De maneira paralela, a tenda de Leroy Merlín en Santiago de Compos-
tela, conta cun recuncho na súa sección destinada a este material, 
no que explica, en dez puntos, as vantaxes de escoller madeira. 

Durante as próximas semanas, continuaranse compartindo a través dos 
diferentes perfís das redes sociais das asociacións participantes, no-
vos contidos da campaña e sorpresas para os seguidores, ademais de 
contar cun perfil propio da campaña en Instagram #euescollomadeira.

As asociacións da cadea de valor da madeira pretenden con esta ini-
ciativa que a xente se sinta orgullosa de empregar madeira polas 
connotacións positivas que isto implica, apelando a esa conciencia e 
ese orgullo que supón usar madeira en lugar de materiais fósiles, non 
renovables e non biodegradables.

Asociacións da cadea de valor da madeira lideran 
unha campaña de sensibilización sobre o uso da 
madeira na nosa vida cotiá
Baixo o hastag euescollomadeira, a Asociación Provincial de Empresarios de 1ª Trans-
formación da Madeira de Lugo, a Asociación Forestal de Galicia, o Cluster da Madeira e 
o Deseño de Galicia e a Asociación Monte Industria tratan de apelar ao compromiso da 
sociedade polo emprego de materiais naturais

A campaña está realizada en colaboración coa tenda de Compostela de Leroy Merlín e coa axu-
da da Axencia Galega da Industria Forestal

Os arquitectos Óscar e Iván 
Andrés, de Arrokabe Arquitec-
tos, e o deseñador, Lois Guillán, 
de Cucuducho, participan nesta 
campaña compartindo os moti-
vos polos que escollen madeira

#euescollomadeira… e ti?



11

Revista Albura

#euescollomadeira… e ti?

Revista Albura

11

A campaña continuará no 
tempo co gallo de conseguir 
que a sociedade se sinta 
orgullosa de escoller madeira

Un decálogo mostra as 
principais características da 
madeira: ambientais, sociais 
e económicas

#euescollomadeira

A madeira é un material 
natural, reciclable, 
renovable e inesgotable. 
Gran aliada contra o 
cambio climático

É unha das materias primas 
capaz de reducir emisións e 
almacenar CO2

A madeira é un gran illante
térmico e regula a humidade. 
Tamén é un excelente illante
acústico e material 
extraordinariamente 
resistente ao lume

A madeira é un material 
biofílico… conéctanos coa 
vida

A madeira é unha das 
bases da bioeconomía e 
sustentabilidade

Por todo isto e moito máis… #euescollomadeira…

... e ti?

A actividade madeireira é 
unha das que mellor
encarna a economía 
circular

Este material posúe
diferentes sistemas de 
certificación forestal baixo
estándares globalmente 
establecidos

Pilar socioeconómico do 
rural. O futuro é dos 
biomateriais

A madeira está presente en 
todo o que nos rodea e en 
todas as épocas da nosa
vida. É unha compañeira de 
viaxe máis

Cada elemento de madeira 
é unha peza única, diferente 
e especial 

porque…
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“A arquitectura sempre debe basearse 
nuns valores que permanecen invaria-
bles, capaces de asimilar as circunstan-
cias de cada tempo e sociedade”

 “A madeira é un material que nos permite  
facer practicamente todo e confire aos         
ambientes construídos unha serie de valores 
que todo o mundo recoñece, valora e disfruta”
MRM Arquitectos, recoñecidos internacionalmente polo emprego da madeira nas súas 
obras, sinalan a necesidade da formación neste material para un mellor coñecemento e 
certeza na súa aplicación

12 Miradas sobre a industria da madeira: MRM Arquitectos

Revista Albura

MRM Arquitectos, estudo especializado en arquitectura, deseño e 
urbanismo e con experiencia probada en interiorismo e paisaxismo, 
achégase a este espazo para compartir con nós as súas inquedanzas 
sobre o emprego da madeira na construción, rehabilitación e interio-
res, así como amosarnos novos retos de futuro. 

Como credes que evolucionou a arquitectura nos últimos tempos?

En moitos aspectos, o ambiente profesional estivo suxeito a cambios, 
dende a formación ata o exercicio profesional. A crise foi un período 
que serviu en moitos aspectos como reflexión, depuración e estudo 
de alternativas, ademais da progresiva implantación de novas norma-
tivas e mellores estándares na construción. Como noutras épocas na 
historia da arquitectura moderna, todas estas novas ideas e correntes 
terminaranse asimilando e asumindo cunha ou varias linguaxes ar-
quitectónicas pero, en si mesma, cremos que a arquitectura sempre 
debe basearse nuns valores que permanecen invariables, capaces de 
asimilar as circunstancias de cada tempo e sociedade.

Existe unha maior conciencia cara a sustentabilidade?

Si, sen dúbida. Non só pola constante evolución dos requirimentos 
normativos nese sentido, senón polo resto do contexto industrial e 
social no que nos atopamos. A arquitectura é reflexo do seu tempo 
sempre, coas súas preocupacións e desexos tamén, proxecta á súa vez 
as formas nas que queremos vivir e traballar doutra maneira, máis sos-
tible, máis concienciada co medio ambiente, pero isto implica tamén 
un cambio na nosa maneira de vivir e de empregar a arquitectura e as 
cidades. Isto levará un tempo de adaptación e, sen dúbida, a arquitec-
tura debe propiciar ou facilitar eses cambios. Isto non é fácil, xa que 
dependemos en gran medida dun mercado conservador, moi regulado 
normativamente, pouco flexible noutros aspectos.

Cremos tamén que se debería facer unha reflexión sobre a aplica-
ción ou non, ou ata que punto, de estándares de sustentabilidade 
estranxeiros que non sempre son razoables en moitos climas nos que 
nos atopamos e cuxo incremento de custe na construción non son 
amortizables a curto ou medio prazo ou para o que o noso tecido 
industrial non está aínda axeitadamente tan preparado.

Nós temos claro que é necesario tomar conciencia da cantidade de 
recursos que se consumen na construción e vida útil dun edificio. 
Sempre intentamos traballar nesa liña, con maior intensidade nos 
últimos anos no uso da madeira, a industrialización e o deseño de 
edificios de enerxía case nula.

Foto desta páxina: vivendas de Entremutilvas (Pamplona). Foto da páxina 
seguinte: vivendas en Madrid.
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“Arquitectos e industria debemos 
apoiarnos para poder avanzar máis 

decidida e organizadamente, involu-
crando ás distintas entidades, asocia-
cións, colexios profesionais e escolas 

de arquitectura, entre outros” 

Como é a vosa experiencia á hora de traballar con madeira? 
Existen aínda reticencias para empregala na construción?

A madeira é un material fantástico para construír, polas súas moitas ca-
lidades e versatilidade, que posibilita abarcar todos os campos nos que 
traballamos. É un material que nos permite facer practicamente todo e 
co valor engadido que confire aos ambientes construídos: unha serie de 
valores que todo o mundo recoñece, valora e desfruta, aínda que non 
teña formación específica ou coñecementos técnicos sobre a madeira.

As maiores dificultades coas que nos atopamos á hora de afrontar ou 
propoñer a construción de diversos proxectos en madeira é a escasa 
cultura de construción en madeira existente en moitas rexións e a 
convivencia industrial doutros gremios con ela. Perdeuse parte da 
experiencia en construción tradicional de madeira e o desenvolve-
mento da industria da construción é incipiente neste campo. É un 
labor que fan dende hai uns anos empresas que apostaron pola cons-
trución en madeira e que están a facer un importante esforzo por 
introducirse no mercado, a todos os niveis: industriais, provedores, 
clientes, técnicos, Administración, etc. e, pouco a pouco, percibimos 
que vai cambiando. A nivel particular de usuarios, continúa existindo 
un gran descoñecemento das propiedades da madeira, prexuízos e 
ideas preconcibidas erróneas sobre o seu uso, sobre as súas debilida-
des e fortalezas. Sen dúbida, esta imaxe, solucionarase.

A obra realizada nas instalacións de Finsa obtivo numero-
sos recoñecementos, entre eles, o Wood Design Building 
Awards, que entrega The Canadian Wood Council. Que su-
puxo para vós que destaquen ao estudo internacionalmente 
pola súa capacidade de expandir as posibilidades da madeira 
en construción? Que supuxo esta obra a nivel profesional?

Os recoñecementos e premios anímannos e axudan a seguir apostan-
do polo emprego da madeira e aprendendo coa súa construción, máis 
aquí que non está tan estendida como nos gustaría a todos. De todos 
modos, cremos que nuns anos se verá como un material sostible, máis 
frecuente e habitual, que permitirá optimizar custos de construción 
e produción industrial.

Concretamente para nós, a obra de Finsa foi unha excelente opor-
tunidade colectiva para desenvolver e construír un proxecto desas 
características en madeira. A aposta decidida que Finsa ten por este 
material e a implicación participativa de moitos dos traballadores 
e usuarios finais do edificio foi tamén clave para lograr o seu éxito. 

Como debería colaborar industria e arquitectos para 
conseguir un posicionamento claro da madeira?

Cremos que debemos apoiarnos mutuamente para poder avanzar 
dunha forma máis decidida e organizada, involucrando ás distintas 
entidades, asociacións, colexios profesionais, escolas de arquitectu-
ra, etc. Precisamos primeiro, como técnicos, unha maior información 
e formación e, despois, a maior flexibilidade posible no sector para a 
adecuación de produtos ou procesos industriais a solucións de ampla 
aplicación na construción. A investigación na mellora e optimización 

industrial de produtos de construción na madeira, na nosa opinión, 
non debería deixar de lado a flexibilidade e versatilidade, xa que pro-
dutos demasiado depurados ou optimizados industrialmente rixidizan 
as súas aplicacións e saídas comerciais. Nun mercado aínda minorita-
rio e incipiente, cremos que sería, ademais, contraproducente.

En arquitectura houbo xa exemplos de seriación e prefabricación, 
incluso de tipoloxías, en vivenda, que puido ter o seu sentido en 
distintos contextos e culturas. Sen embargo, hoxe en día, en mer-
cados practicamente globais, os produtos industriais deben permitir 
a súa utilización no maior abanico posible de situacións e contextos 
económicos ou culturais.

É moi importante e desexable que a industria conte cos arquitectos 
no exercicio, para avanzar e colaborar na procura e crecemento des-
te tecido industrial.

Non obstante, neste proceso de desenvolvemento, débese implicar 
ao resto de axentes, como por exemplo á Administración Pública, 
buscando estreitar a cadea produtiva do tecido industrial e produtivo 
local, englobando dende a produción da madeira cunha axeitada sil-
vicultura ata desenvolvementos de normativa máis concreta e acorde 
con técnicas de construción en madeira como hai noutros países.

Toda a cadea produtiva arredor á madeira é unha excelente oportu-
nidade para revalorizar e desenvolver distintos ámbitos económicos, 
naturais e culturais, xerando novos postos de traballo, aumentado o 
poñendo en valor o noso patrimonio natural, reducindo o impacto eco-
lóxico en comparación cos sistemas produtivos tradicionais da cons-
trución, desenvolvendo unha industria de maior valor engadido, etc.

Que fórmulas se deberían aplicar para que os arquitectos 
confíen neste material?

Principalmente unha maior formación para un mellor coñecemento 
do material e certeza na súa aplicación: tanto nas etapas de forma-
ción universitaria como na Formación Profesional de todos os futuros 
profesionais que interveñen na construción. Igualmente, unha maior 
presenza nos medios de difusión técnica e de comunicación, non só 
específica senón xeneralista que axudará ao coñecemento e ao em-
prego da madeira.

Que proxectos tedes en marcha na actualidade? Terá a 
madeira un papel importante nalgún deles?

Actualmente temos varios proxectos en marcha. Concretamente en 
madeira, estamos a piques de comezar a construír dous proxectos de 
vivendas comunitarias en Navarra e Madrid. En ambos casos, trata-
mos de adecuar as características construtivas da madeira á realida-
de final que o usuario vai a habitar. A nosa intención non é empregar 
soamente a madeira como tecnoloxía construtiva análoga a outras 
coñecidas, senón que se amose presente como tal, visible, coas im-
plicacións e complicacións técnicas e normativas que conleva, pero 
como aposta decidida de posta en valor de todas as súas calidades.



14 Día Mundial da Construción sostible

 O CMD destaca as Cabanas de Broña, 
de Salgado e Liñares, pola súa perfecta 
integración coa súa contorna 
A entidade recoñeceu, no Día Mundial da Construción Sostible, o firme compromiso 
dos arquitectos coa madeira como material construtivo, así como a súa especial 
sensibilidade por integrar o complexo na súa contorna
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia homenaxeou o pasado 
mes de setembro as Cabanas de Broña, en Outes, con motivo do Día 
Mundial da Construción Sostible. Para formalizar este recoñecemen-
to, a entidade celebrou un acto simbólico nas Cabanas de Broña que 
contou coa presenza do alcalde de Outes, Manuel González, os arqui-
tectos responsables da obra, Alfonso Salgado e Francisco Liñares, e o 
presidente do CMD, José Manuel Iglesias. 

O CMD escolleu esta obra pola súa perfecta integración coa contor-
na e por empregar a madeira, cunha gran sensibilidade, tanto no 
interior como no exterior. Estes apartamentos turísticos obtiveron 
numerosos recoñecementos arquitectónicos por esta aposta clara no 
uso de materiais sostibles, así como comprender a situación na que 
se atopa. Entre eles, destaca ser finalista dos Premios FAD, así como 
na XVII edición dos premios COAG, entre outros.

O complexo conta con árbores 
autóctonas que acabarán fundindo 
as cabanas coa natureza

Segundo indicaron os arquitectos, o proxecto aposta pola conservación 
e posta en valor das preexistencias. Salgado e Liñares pretenderon, en 
todo momento, manter un profundo respecto pola contorna, materiali-
zado a través de catro volumes independentes e elevados sobre o solo.

Para o proxecto, os arquitectos contaron coa colaboración de Addo-
mo para elaborar un sistema construtivo de madeira que lograse op-
timizar custos e tempo de montaxe. A súa proximidade coa ría fixo 
que se optase pola reciclaxe dalgúns dos materiais utilizados como 
en armazóns de vigas, nos acabados interiores e exteriores, así como 
nalgúns elementos estruturais.

Para potenciar máis a integración coa contorna, plantáronse árbores 
autóctonas de grandes dimensións que acabarán fundindo as cabanas 
coa propia natureza.

No marco do encontro, púxose de relevo a importancia de camiñar 
cara a bioeconomía, tal e como indican os diferentes foros interna-
cionais nesta materia. O futuro atópase en revalorizar os terreos fo-
restais e dar unha viabilidade económica a través dun sector forestal 
potente, a través dunha bioeconomía que substitúa a economía fósil. 

As exportacións marcaron un récord 
con máis de 900 millóns de euros de 
facturación

Revista Albura



1515Presentación resultados sector

A industria forestal e da madeira facturou, de maneira conxunta, preto 
de 2.300 millóns de euros en 2018, un 2% máis que no exercicio ante-
rior. Así o recolle o informe promovido pola Axencia Galega da Industria 
Forestal e coordinado polo director da Escola de Enxeñaría Forestal de 
Pontevedra, Juan Picos, “A cadea forestal-madeira de Galicia 2018”.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, 
subliñou no acto de presentación que o sector da madeira “segue 
xerando emprego, un 4,8% máis que no ano anterior e que está moi 
vinculado ao desenvolvemento rural”. Ademais, indicou o gran prota-
gonismo que a industria forestal e da madeira “está chamada a ter no 
novo paradigma da economía circular e da bioeconomía”.

Con respecto aos diferentes segmentos de actividade, a industria do 
taboleiro e da pasta de papel mellorou o seu volume de negocio un 
9%, superando os 1.000 millóns de euros de facturación. O serrado 
facturou 384 millóns, un 8% máis, mentres que a área dos aprovei-
tamentos forestais presentou un incremento do 2%, situándose a súa 
facturación nos 462 millóns nun ano que se rexistrou en Galicia un 
novo récord en cortas de madeira, de preto de 10 millóns de me-

Foto: DUVI

As exportacións marcaron un récord 
con máis de 900 millóns de euros de 
facturación

A industria forestal e da madeira 
acadou unha facturación conxunta de preto 
de 2.300 millóns de euros en 2018
Segundo recolle o informe “A cadea forestal-madeira de Galicia 2018” pro-
movido por XERA e coordinado polo ex director da Escola de Enxeñaría 
Forestal de Pontevedra, Juan Picos

“O emprego medrou un 5%, boa parte del en comarcas de natureza rural, 
onde supón unha das poucas actividades industriais”

tros cúbicos. Pola contra, viviuse un descenso do 17% no volume de 
facturación da industria da segunda transformación motivado, entre 
outros factores, polo axuste en segmentos como o contract.

As exportacións e o emprego, medran

As exportacións incrementáronse un 4,6%, situándose nos 900 millóns 
de euros tendo como principais mercados, no 90% dos casos, dife-
rentes países europeos. A exportación de madeira en rolo ou estelas 
aumentou un 23%, a dos produtos de pasta e papel, creceu un 12,9% 
e a de produtos de madeira, un 6,9%. As exportacións de produtos 
relacionados coas segundas transformacións descenderon un 14,8%.

En canto ao emprego, o sector contou con 21.190 asalariados direc-
tos en 2018, aumentando un 4,8% con respecto ao exercicio anterior. 
O destacable é que boa parte destes postos de traballo danse en 
comarcas de natureza rural, onde supón unha das poucas actividades 
industriais. Dos 21.190 empregos directos, o 48% corresponde á in-
dustria da madeira, un 24% á silvicultura e explotacións forestais, un 
20% á fabricación de mobles e un 8% á industria do papel. 

O sector da madeira está preparado para liderar a loita 
contra o cambio climático

No marco desta presentación, sinalouse que a construción sustentable, o 
sector textil ou o deseño biofílico son novas oportunidades para as empre-
sas galegas que poden facer que outros sectores produtivos sexan com-
petitivos no contexto de descarbonización da economía actual. Este é o 
novo paradigma da bioeconomía circular na que Galicia atopa innovadores 
proxectos para un sector estratéxico, a partir da xestión forestal sostible.

Revista Albura



Revista Albura

16

A aposta clara e decidida 
pola formación é un dos sinais máis 

característicos do CMD 
dende a súa fundación

O CMD puxo en marcha un completo programa de 
formación que abarcou dende a mellora continua 
para as empresas, á formación técnica para 
serradoiros ata a sucesión na empresa familiar

Os cursos contaron cunha alta participación por parte das em-
presas do sector, conscientes da importancia da formación para 
resultar máis competitivas

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia puxo en marcha unha serie 
de cursos, cofinanciados pola Axencia Galega da Industria Forestal, co 
obxectivo de facilitar ás empresas unha ferramenta de mellora continua 
no seu ámbito laboral. Así, executou cinco cursos para colaborar na for-
mación técnica do persoal que desenvolve a súa actividade na industria 
forestal de 1ª Transformación, proporcionando os coñecementos técni-
cos básicos tanto dende un punto de vista teórico como práctico en cada 
un dos procesos produtivos. Estes cursos, que desenvolveron a parte 
práctica en diferentes serradoiros galegos, foron impartidos por David 
Lorenzo Fouz, Enxeñeiro Superior de Montes, consultor especializado 
en industrias da madeira, membro de AENT/TC56-CEN/TC 28 e profesor 
asociado da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo.

16 Balance formativo CMD

Por outra banda, celebrouse un taller de formación de mellora con-
tinua, en colaboración coa Enxeñería de Organización Team&Time 
para fomentar a mellora continua nas organizacións, a través da ad-
quisición de habilidades e a comprensión de técnicas e ferramentas 
que permitan a súa posterior implantación.

Finalmente, asesores senior de Vales Asociados abordaron unha xor-
nada sobre a o relevo na empresa familiar explicando as diferentes 
ferramentas legais que existen para afrontar o relevo xeracional e os 
aspectos xurídicos para planificar dita sucesión, entre outros.

O CMD continuará con estas accións de formación no próximo exerci-
cio conscientes da importancia que a formación ten para estar actua-
lizados e competir ao máis alto nivel no mercado.

O novo Plan dará un paso firme cara 
adiante para asumir os grandes retos 
de deseño, sustentabilidade, innova-
ción e competitividade que afrontarán 
as empresas a curto prazo
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A aposta clara e decidida 
pola formación é un dos sinais máis 

característicos do CMD 
dende a súa fundación

Novo Plan Estratéxico CMD

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia está a traballar no seu 
novo Plan Estratéxico que marcará as liñas de traballo da entidade 
durante os próximos catro anos. En colaboración coa consultora De-
sign Thinking, o novo Plan contemplará as accións estratéxicas e os 
grandes obxectivos a perseguir neste período de tempo. 

Este Plan tomará o relevo ao Plan Innotec que finaliza no mes de 
decembro, que se sustentou na internacionalización das empresas, 
apertura de novos mercados, maior cooperación entre as empresas 
asociadas, novas colaboracións e unha aposta clara e decidida pola 
industria 4.0. Innotec significou para as empresas asociadas un impul-
so á súa competitividade, aumentado o emprego e a riqueza para a 
comunidade durante o tempo no que se desenvolveu. O Plan baseou-
se en 9 proxectos que acadaron os obxectivos expostos inicialmente.

O novo Plan dará un paso firme cara 
adiante para asumir os grandes retos 
de deseño, sustentabilidade, innova-
ción e competitividade que afrontarán 
as empresas a curto prazo

O CMD está a traballar no seu novo 
Plan Estratéxico que marcará a ruta a seguir 
nos próximos catro anos
Para a súa elaboración, conta coa axuda da consultora Design Thinking 
quen se encargará de deseñar o novo Plan segundo ás necesidades das 
empresas asociadas e do sector

O Plan presentarase ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio co 
gallo de revalidar o rexistro como Agrupación Empresarial Innovadora, tal 
e como sucede dende o ano 2007

Para a elaboración do novo Plan Estratéxico, a consultora realizará 
unha serie de focus groups coas empresas asociadas co gallo de de-
tectar as necesidades particulares de cada sector do CMD. Unha vez 
coñecidas estas necesidades, realizarase un obradoiro de co-creación 
para profundar nas mesmas e avanzar liñas de actuación para o dese-
ño do novo Plan Estratéxico. 

Unha vez pechado o Plan, presentarase ao Ministerio de Industria, Turismo 
e Comercio coa finalidade de que o CMD revalide o seu rexistro como 
Agrupación Empresarial Innovadora, tal e como sucede dende o ano 2007 
e que lle permite acceder a proxectos ao máis alto nivel competitivo.

Un futuro cheo de oportunidades e con garantías

O CMD afronta a posta en marcha do seu novo Plan Estratéxico cheo 
de ilusión e coa certeza de contribuír á mellora da competitividade 
dos seus asociados, poñendo o foco no deseño, na sustentabilidade e 
na innovación, entre outros, ademais de buscar sinerxias entre em-
presas asociadas intracluster e intercluster.

A cooperación e colaboración entre as empresas asociadas será fun-
damental para afrontar os proxectos que están chamados a ser os 
máis ambiciosos na historia do CMD.
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18 Novas CMD

A familia do CMD medra con dous novos 
asociados: Maderbar e Maderas Herma-
nos Castro 

A Xunta de Galicia e a USC presentan un con-
venio de colaboración para promover a utili-
zación de madeira autóctona na construción

A familia do CMD dá a benvida a dous novos asociados, Maderbar e Maderas 
Hermanos Castro. Maderbar, situada en Baralla, conta con máis de medio 
século de historia no serradoiro das mellores madeiras, cunha firme traxec-
toria avalada pola experiencia e o bo facer. A empresa está especializada 
na fabricación de duelas de carballo para tonelería para os fabricantes de 
whisky máis exclusivos do mundo.

Pola súa parte, Maderas Hermanos Castro naceu en 1983 como un pequeno 
proxecto familiar co obxectivo de medrar nun sector moi tradicional na 
zona de Ponteareas. Pasaron de ser un serradoiro a unha completa indus-
tria que comeza a avanzar na segunda transformación e na distribución de 
madeira e os seus derivados. Ofertan dende madeira para carpintería e 
construción, a madeira para exteriores, taboleiro e tarima flotante.

Con estas dúas incorporacións, o CMD agarda continuar desenvolvendo 
novos proxectos de colaboración entre as empresas asociadas e gañar en 
oferta e competitividade.

No marco dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a 
Universidade de Santiago de Compostela, Pemade e XERA desenvolverán 
unha serie de actuacións de investigación, formación e divulgación.

O director de XERA, José Ignacio Lema, indicou que estes traballos 
van en liña cos obxectivos de desenvolvemento sostible recollidos na 
Axenda 2030 das Nacións Unidas. Ademais, apuntou que a utilización 
da madeira local na construción permite promover unha actividade 
industrial inclusiva e integradora asentada no rural e xerar valor aos 
propietarios forestais.

No acto destacouse a sustentabilidade dos produtos realizados en ma-
deira e sinalouse, entre as vantaxes da construción neste material, a 
creación de espazos saudables e o impacto positivo no benestar das per-
soas, ademais da súa contribución á mellora da eficiencia enerxética.

Novos socios do CMD

Acto de presentación do convenio de colaboración entre a Xunta e a USC

O CMD ultima un ambicioso proxecto de 
promoción do deseño no sector da madeira
O Cluster, como único axente transversal que reúne a empresas de 
toda a cadea de valor da madeira, especialmente a empresas vincu-
ladas ao contract e á segunda transformación, leva un tempo a tra-
ballar nun ambicioso proxecto de promoción do deseño que ten por 
finalidade axudar ás empresas a diversificar e minimizar o risco de 
concentración de clientes. Trátase de, mantendo o modelo de negocio 
actual que está a xerar beneficios na actualidade, buscar novos nichos 
de mercado cun modelo de negocio diferente.

O novo modelo de negocio contempla a edición de produto propio e a 
xeración de marca. Esta acción estase a desenvolver en contacto directo 
coas empresas, principais coñecedoras das necesidades e do mercado. O 
obxectivo final será que a empresa desenvolva un catálogo cun produto 
diferenciado, con gamas segmentadas, un canal de comercialización de-
finido (ou varios), as certificacións internacionais de produto necesarias 
para esa canle, un prazo de entrega e un prezo competitivo.

A iniciativa presentouse ao conselleiro de Economía, Emprego e Indus-
tria e á Dirección de XERA, cos que xa se está a traballar para a súa fu-
tura posta en marcha. Ademais, xa se celebraron reunións de traballo 
coas empresas promotoras do proxecto: Industrias Cándido Hermida, 
Camuyde, Moblessence, Grupo Ramón García, Galopín Playgrounds, 
Jocar Diseño, Muebles Hermida e Mobalco.

O CMD está a traballar nun ambicioso proxecto de promoción do deseño
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Novas CMD

As comisións de traballo da cadea de valor 
da madeira que se estableceron hai dous 
anos avanzan con novas propostas e ideas 
para a consecución de obxectivos comúns
As comisións de traballo que se estableceron a raíz da presentación das 
propostas de consenso para o sector forestal de Galicia o pasado ano, 
continúan traballando con paso firme para avanzar na definición e conse-
cución de obxectivos a curto, medio e longo prazo. A principios do próxi-
mo ano, formularanse os pasos que se deben dar no seo de cada comisión 
para conseguir un sector unido, competitivo e con futuro.

Estas comisións están formadas por grupos de traballo que represen-
tan a toda a cadea de valor da madeira e están lideradas por un coor-
dinador co gallo de resultar máis executivas. Ditas comisións teñen 
dous obxectivos claros: consensuar e redactar os argumentarios de 
toda a cadea de valor e servir de instrumentos de acompañamento 
á Administración. Agárdase que no próximo ano póidanse comezar a 
materializar algunha das accións fixadas no marco das mesmas.

As comisións de traballo que están formadas son: Inventario e Sistema de 
Información e Estatística Forestal; Simplificación Normativa; Plan Forestal 
/ Dirección Forestal; Deseño e Comunicación. 

Comisións de traballo da cadea de valor da madeira

O CMD adhírese a PEFC e FSC como 
mostra do seu compromiso decidido 
pola xestión forestal sostible

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia adhírese aos dous principais 
sistemas de certificación, PEFC e FSC, como mostra do seu compro-
miso pola xestión forestal sostible, así como para establecer accións 
conxuntas e de colaboración encamiñadas a protexer e asegurar a ca-
dea de custodia da madeira.

PEFC ten como obxectivos promover a xestión forestal sostible das 
masas forestais, por ser unha xestión idónea para o medio ambiente, 
socialmente beneficiosa e economicamente viable; fortalecer e me-
llorar a imaxe positiva do bosque e da madeira como materia prima 
renovable; e garantir aos consumidores a orixe dos produtos de masas 
forestais xestionadas dunha maneira sostible. 

FSC defende que a xestión forestal ambientalmente responsable ase-
gura que o aproveitamento de produtos forestais maderables e non 
maderables contribúe a manter a biodiversidade, a produtividade e 
os procesos ecolóxicos do monte; que a xestión forestal socialmente 
beneficiosa axuda a que as poboacións locais e a sociedade, en xeral, 
disfruten dos beneficios do monte; e que a xestión forestal economi-
camente viable implica que as operacións forestais se estruturen e 
administren de maneira que sexan suficientemente rendibles.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia adhírese a PEFC e FSC

O Cluster da Madeira e o Deseño 
de Galicia constitúese en editora

O CMD aprobou constituírse en editora, iniciando unha colección sobre 
deseño biofílico coa publicación dun manual no que estiveron a traballar 
un grupo de doutores arquitectos, así como un libro que recolle a historia 
da industria do taboleiro en España.  Para a súa posta en marcha, o Cluster 
contará coa colaboración da Axencia Galega da Industria Forestal para a 
edición deste e outros exemplares aliñados coa liña editorial do CMD, rela-
cionados co interiorismo, construción, valores do sector, etc.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia comezará o seu labor como editora
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Biomasa Forestal, 
innovación máis aló da tecnoloxía

www.biomasaforestal.es

Revista Albura

Biomasa Forestal S.L. constitúese en xuño de 2006, aínda que non ini-
cia a súa actividade produtiva ata o ano 2010, trala construción da 
planta de fabricación de pélets situada no Polígono de Penapurreira, 
en As Pontes de García Rodríguez. Trátase dunha sociedade mercantil 
inicialmente dedicada á produción de combustible granulado derivado 
de biomasa leñosa (pélet de madeira), destinado ao mercado industria 
internacional, en formatos granel. 

A partir do 2012, o Grupo Gestán adquire o control do accionarado da 
compañía, realizando de inmediato obras de mellora na mesma co fin de 
poñela en situación de viabilidade técnica e económica. Reoriéntase o 
proceso produtivo abandonando a produción do pélet industrial de 8 mm 
en favor dun pélet de alto valor engadido, o pélet de diámetro 6 mm e 
calidade certificado ENPlus A1, válido tanto para o sector industrial como 
doméstico e destinado tanto ao mercado internacional como nacional.

No ano 2013 incorpórase unha liña de produción de pélet ensacado, 
o que lle permite chegar con maior facilidade ao sector doméstico. 
Nos seguintes anos realízanse investimentos importantes que permiten 
mellorar a eficiencia e capacidade produtiva, ademais de diversificar os 
produtos fabricados.

Tras acometer todos estes cambios e investimentos, no ano 2019 a ca-
pacidade de produción está próxima ás 70.000 t/ano, o que a convirte 
na maior fábrica de produción de pélet ENPlus A1/ DINPlus a nivel na-
cional. Ademais, diversificouse a produción pasando dun a tres tipos de 
produtos terminados diferentes: 

 — Pélet de madeira certificado ENplusA1 y DINplus en diversos forma-
tos: sacos de 10 kg ou 15 kg, sacos big-bag e granel.

 — Acha seca para calefacción.

 — Leito hixiénico para mascotas.

Estes produtos comercialízanse en España a través da pequena e gran 
distribución e do canal e-commerce, baixo as marcas propias Biofo-
restal, Ecomind, Enerfire, Pinus e Pets Bioforestal, no caso do leito de 
mascotas. Tamén se distribúe en formato granel ao sector turístico, 
industria, sector público e particulares.

É importante destacar que Biomasa Forestal conta co maior número 
de certificacións de calidade e sustentabilidade que hoxe pode ter un 
produtor de pélet: ENPlus A1, DINPlus, PEFC, FSC®, Pegada de Carbono, 
BSL, Galicia Calidade e SBP, sendo o primeiro e único fabricante español 
en obter este certificado (Sustainable Biomass Partnership).

Ademais da clara aposta pola calidade, Biomasa Forestal pon o foco na 
innovación e transformación dixital á industria 4.0. Este proceso come-
za en 2016 coa participación no programa piloto Activa Industria 4.0 e 
continúa na actualidade. Incorporáronse melloras como un secadoiro 
intelixente, a mellora na trazabilidade loxística e a sensorización das 
principais liñas o que lles permite tomar decisións en tempo real.

Para Biomasa Forestal innovar é moito máis que empregar tecnoloxía. O 
verdadeiro valor da innovación está en solucionar os problemas reais ou 
as necesidades dos clientes. Para elo, a única vía é facer cousas novas, 
de maneira diferente e mellor que os demais. 

Proba disto son os proxectos levados a cabo nos últimos anos pola com-
pañía pontesa:

 — PETS bioforestal, absorbente natural para leito de mascotas. A 
liña inclúe varios formatos nos que se primou a sustentabilidade e 
funcionalidade, desenvolvendo unha caixa-bandexa coa función de 
transportar e servir de soporte contedor do leito durante o seu uso.

 — Innova Biomasa, concurso de innovación propio que pon o foco na 
mellora dos procesos produtivos e na experiencia do consumidor e 
busca alternativas novidosas.

 — App móbil de venda directa, cunha zona dedicada exclusivamente 
aos instaladores de caldeiras.

 — Proxecto LIFE da Unión Europea, Enerbioscrub, buscando o apro-
veitamento de biomasa residual para uso enerxético.

 — Proxecto ConectaPeme Enerbiolog, cofinanciado polo Fondo Euro-
peo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, centrado na fabricación inteli-
xente e loxística de biomasa forestal para uso enerxético.

 — Programa ReAcciona da Xunta de Galicia na valoración dunha nova 
liña de achas para afumado.

Biomasa Forestal está inmersa neste proceso de innovación que busca 
novos segmentos de mercado, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Esta aposta permitiulle á compañía alcanzar un grao de madurez a 
nivel comercial e de produción que a converteron na marca líder, tanto 
en capacidade produtiva como por calidade recoñecida.

O recuncho do asociado: Biomasa forestal20
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A investigación no sector forestal optimiza 
o aproveitamento do recurso e abre novos mercados

Directora de Madera Plus Calidade 
Forestal e responsable 

do departamento de I+D+i

Esther Merlo Sánchez
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Quero lanzar unha reflexión a todas as empresas do sector forestal sobre a importancia 
de participar e desenvolver liñas de investigación que repercutan nun mellor coñecemen-
to do recurso e optimización do aproveitamento da madeira a través do uso das tecno-
loxías emerxentes. O recurso forestal é o primeiro elo do procesado da madeira e del 
depende a cantidade e calidade  da materia prima coa que poderá contar a industria nos 
próximos anos. As existencias e as diferentes propiedades tecnolóxicas da madeira que se 
están producindo no monte repercutirán no rendemento, rendibilidade da industria fo-
restal e na capacidade de diferenciarse no produto final. Os avances tecnolóxicos sempre 
van por diante e o sector forestal debe aproveitalos xa que son ferramentas de informa-
ción moi valiosa para toda a cadea. Os mercados requiren un nivel de tecnificación que 
permita adiantarse e predicir os caracteres da materia prima, coñecer a distribución das 
diferentes especies forestais e a súa adecuación e rendemento para produtos concretos. 
Determinar as propiedades tecnolóxicas da madeira nunha masa forestal e coñecer o ris-
co ou susceptibilidade ante novos escenarios asociados ao cambio climático e á aparición 
de enfermidades e pragas están a volverse imprescindibles para as previsións de futuro 
da industria. Neste novo escenario, a investigación xoga un papel fundamental.

A investigación abre novos mercados e liñas de negocio, xerando coñecemento comparti-
do e accedendo ás áreas de desenvolvemento máis avanzadas. En Madera Plus realizamos 
unha investigación aplicada co obxectivo de predicir e coñecer as propiedades tecnoló-
xicas da madeira e avaliar a variabilidade existente mediante o uso de diferentes tec-
noloxías. Actualmente, os resultados obtidos permitíronnos ofrecer servizos para avaliar 
ensaios xenéticos ou valorar a influencia das propiedades ambientais e as actuacións silví-
colas nas propiedades tecnolóxicas da madeira e optimizar o aproveitamento das mesmas 
no novo escenario da bioeconomía. Dentro da nosa liña de I+D, destacamos dous proxec-
tos de investigación en curso desenvolvidos, en parte, sobre as masas forestais de Galicia 
e, en concreto, sobre as especies Pinus Pinaster e Eucalyptus Glóbulus onde, apoiados en 
diferentes tecnoloxías e series de datos (ultrasóns, LiDAR, imaxes de satélite, datos de 
clima, etc.) estamos a desenvolver ferramentas para clasificar as masas polo seu rende-
mento na industria, tanto para uso estrutural da madeira como para produción de pasta. 

O proxecto SIGCA (Xestión Forestal para Bosques de Madeira de Calidade) é un 
proxecto colaborativo a nivel nacional centrado en Pinus Pinaster, no que participan 
CESEFOR, HAZI, CETEMAS, AGRESTA, FORA, EXFOPINO e MADERA PLUS, xunto coas 
universidades de Santiago de Compostela, Valladolid e Lleida, e que ten entre os seus 
obxectivos optimizar a xestión e aportar unha ferramenta para clasificar a materia 
prima por rendemento e a súa aptitude para uso estrutural. 

O proxecto MySustainableForest é un proxecto europeo no que participan dez entida-
des: GMV Aerospace and Defence S.A.U., Forest Owners Association of Lithuania (FOAL), 
Instituto de Investigação da Floresta e Papel (RAIZ), Centre Nationale da la Propiéte Fo-
restière (CNPF), Croatian Forest Research Institute (CFRI), Madera Plus Calidad Forestal 
(MADERA+), University Forest Entreprise Masaryk Forest Křtiny of Mendel University in 
Brno (UFE), Föra Forest Technologies SLL (föra), Forest Owners Association of Navarra 
(FORESNA) e European Forest Institute (EFI). Vai un paso máis aló, desenvolvendo ferra-
mentas que axudan á clasificación das masas forestais e aos plans de manexo posteriores, 
baseados nas propiedades básicas da madeira e as taxas de produción, a absorción de CO2 
ou a adaptación ao cambio climático para optimizar a xestión sostible e a explotación 
de recursos nas masas forestais. As ferramentas baséanse en modelos desenvolvidos a 
partir do procesado de datos de satélite (SENTINEL, LANDSAT...), LIDAR, datos climáticos, 
loxísticos, económicos e outros. Un dos nosos produtos para predicir a densidade básica 
da madeira de eucalipto foi presentado na anterior feira LIGNA, en Hannover.

Estes proxectos reflicten a necesidade de actuar ante un cambio de paradigma onde as 
tecnoloxías están a avanzar e estas van permitir novos modelos de negocio con novos 
produtos a extraer de masas hoxe abandonadas por falta de rendemento económico. 
Por iso, é importante avanzar con novas liñas de investigación para conectar o valor 
engadido da nova industria, co monte e o propietario forestal.
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ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

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 prés-
tamos 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 prés-
tamos 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 présta-
mos do Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autóno-
ma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Investimentos (BEI)

CONTÍA DAS AXUDAS: - 

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto  ata a derogación expresa desta axuda

MÁIS INFORMACIÓN: Resolución do 7 de agosto (DOG Nº168 do 04/09/2013) – Bases 
reguladoras

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 corrixir 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

c. No caso de proxectos cun investimento aprobado superior a 50 millóns de eu-
ros, as porcentaxes máximas fixaranse conforme ó establecido para grandes 
proxectos de investimento nas Directrices sobre axudas estatais de finalidade 
rexional 2014-2020

PRAZO LÍMITE: O prazo para presentar as soliciudes finalizará o día 31 de decembro 
de 2020.  

MÁIS INFORMACIÓN: Instituto Galego de Promoción Económica, a través do teléfono 
902.300.903, en www.igape.es, ou en informa@igape.es

Axudas e subvencións

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 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 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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Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas: 04 ao 07 de febreiro de 2020

Máis información: www.abimad.com.br

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

Lugar: PVA Expo Praga. República Checa

Datas: 6 a 8 de febreiro de 2020

Máis información: www.for-wood.cz 

Feira de construción de madeira

Lugar: Guadalaxara, México

Datas: 19 ao 22 de febreiro de 2020

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

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

Lugar: Oporto, Portugal

Datas: 20 ao 23 de febreiro de 2020

Máis información: https://idf.exponor.pt/spring/

Feira de deseño e decoración

Lugar: Feria de Valencia

Datas: 10 ao 13 de marzo de 2020

Máis información: https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/

Feira Internacional de materiais, tecnoloxía e compoñentes para o moble, in-
teriorismo e proxectos contract

Lugar: Shanghái, China

Datas: 12 ao 15 de marzo de 2020

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

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

Lugar: Toronto, Canadá

Datas: 16 ao 19 de xaneiro de 2020

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

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

Lugar: Colonia, Alemaña

Datas: 13 ao 19 de xaneiro de 2020

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

Feira que presenta as novidades e tendencias no sector do moble

Lugar: en París, Francia.

Datas: do17 ao 21 de xaneiro de 2020

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 fragrancias para dar vida aos espazos.

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

Datas: 21 ao 24 de xaneiro 2020

Máis información: https://www.feriazaragoza.es/feria-del-mueble-2020

Lugar: Limoges, Lemosín. Francia

Datas: 29 ao 30 de xaneiro de 2020

Máis información: www.boisenergie.com

Feira de madeira para o sector da enerxía

Lugar: Estocolmo, Suecia.

Datas: 3 ao 9 de febreiro de 2020

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

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores

Feiras

IDS Interior Desing Show

IMM Cologne, International Interiors Show

Maiso & Objet PARÍS

Feira do Moble de Zaragoza

Bois Energie Limoges

Stockholm Design Week 
Stockholm Furniture & Light Fair

ABIMAD 2020

For Wood

Expo Mueble Internacional 

Feria Interdecoração

FIMMA Maderalia 2020 

Design Shanghai
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Lugar: Singapore Expo, Singapur

Datas: 9 ao 12 de marzo de 2020

Máis información: https://10times.com/iffs-afs

Feira do moble 

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

Datas: 16 ao 18 de marzo de 2020

Máis información: www.dubaiwoodshow.com 

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

Lugar: Exhibition Centre Nuremberg, Nuremberg. Alemaña

Datas: 18 ao 21 de marzo de 2020

Máis información: www.holz-handwerk.de 

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

Lugar: China Foreign Trade Centre Canton-Guangzhou, China

Datas: 18 ao 31 de marzo de 2020

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

Feira do moble

Lugar: Sofia. Bulgaria

Datas: 18 ao 21 de marzo de 2020

Máis información: www.technomebel.bg

Feira para o traballo da madeira e a produción de mobles

Lugar: Feira de Milán, Milán. Italia

Datas: 21 ao 26 de abril de 2020

Máis información: https://www.salonemilano.it/

Feira de referencia no sector do moble e a decoración 

International Furniture Fair 
2020 Singapore 

DUBAI WOODSHOW

Maiso & Objet PARÍS

CIFF 2020 China Internacional 
Furniture Fair 

Technomebel Sofia

Salone Internazionale del 
Mobile 2020 Milán

Lugar: Melbourne, Australia

Datas: 21 ao 23 de abril de 2020

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

Lugar: Londres, Reino Unido

Datas: 02 ao 10 de maio de 2020

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

Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar

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

Datas: 17 ao 20 de maio de 2020

Máis información: www.icff.com

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

Lugar: Centro Costa Salguero, Bos Aires. Arxentina

Datas: 02 ao 06 de xullo de 2020

Máis información: https://all.biz/ar-es/fitecma-expo27528

Feira internacional de madeira e tecnoloxía

Design Build Expo

Grand Design Live London

ICFF 2020 New York: International Con-
temporary Furniture FairMaiso & Objet PARÍSHOLZ Handwerk 2020 

FITECMA 2020
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