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Editorial

Hai apenas seis meses desde o último número da Revista Albura. Medio ano que 
parece unha eternidade. Por un lado, o confinamento retardou a vida persoal, men-
tres a nosa actividade profesional acelerábase nun bulebule de acontecementos 
cambiantes e nunca vistos ata agora.

Na recente asemblea do CMD, estreamos un novo formato no que puidemos com-
probar a riqueza da intelixencia colectiva. Todos os participantes aportaron a súa 
visión. Da suma de todas, adquirimos unha perspectiva máis certeira da estraña 
situación na que nos atopamos.

Algunhas empresas lembraron os angustiosos momentos iniciais e como se 
sentiron acompañados e confortados gracias ás comunicacións constantes do 
Cluster e á interpretación dunha lexislación que, ao principio, non resultaba doada 
e, incluso, ás veces, contraditoria.

A iniciativa da xestión de compra de máscaras, por dúas veces, á que se sumaron 
outros clústeres e asociacións, aliviou os angustiosos problemas iniciais de submi-
nistro, demostrando a determinación do CMD á hora de resolver problemas. 

A información das empresas participantes na asemblea aportounos unha visión 
menos pesimista da que tiñamos ao inicio da pandemia. Os asociados relaciona-
dos co hábitat, co fogar, atópanse na actualidade desbordados e preocupados por 
coñecer ata cando durará o tirón da demanda. Outros, en cambio, están a desexar 
volver á normalidade xa que a súas canles están paradas, aínda que xa se comezan 
a activar algúns contratos.

Entre todos, temos que facer un esforzo por manter a cota de mercado das empresas 
que están a pleno rendemento pola súa actividade e colaborar con aquelas que están en 
canles máis tensionadas, intentando manter as súas capacidades, loitando por sobrevivir, 
xa que sabemos que o que resista, disporá de máis oportunidades. Algúns xa conse-
guiron importantes contratos porque as súas competencias internacionais quebraron.

Desde o monte ata a segunda transformación, temos que continuar innovando en 
produtos e procesos. Trátase de sobrevivir a esta crise, ao tempo que aproveitamos 

para mellorar e corrixir ineficiencias. Sempre estamos a analizar como mellorar a 
nosa competitividade, máis nesta época na que as circunstancias lémbranos a ne-
cesidade de ser máis eficientes e adaptativos.

Unha análise que se repetiu entre varios dos participantes foi que as cadeas de 
proximidade tomaron moita relevancia e que, tan importante como atender aos 
nosos clientes e ao noso mercado, é coidar aos nosos provedores, en definitiva, 
coidar á nosa cadea. Sen sabelo estaban a definir un cometido do Cluster: “Grupo 
de empresas interrelacionadas que traballan nun mesmo sector industrial e que 
colaboran estratexicamente para obter beneficios comúns”.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia naceu para axudar a articular a cadea, 
para fomentar a cooperación e a competitividade e, niso, empeñou o seu esforzo e 
ilusión intentando facer honra á súa historia, mantendo a coherencia e respectando 
a palabra dada. Trátase dun valor que aprecian os socios e unha mostra de que as 
nosas empresas aínda consideran un apertón de mans como un contrato.

No traballo coa cadea, o CMD nunca pretendeu entrometerse na soberanía das 
asociacións da cadea. Respectámolas e sentimos por todas elas verdadeiro aprecio 
persoal, ao tempo que somos moi conscientes do inxente traballo que fan para os 
seus asociados. Desde a Comisión de Comunicación que coordinamos, aportando 
os recursos do Cluster, afirmamos que só sometemos á nosa soberanía á palabra 
dada e, por iso, empeñámonos en sintetizar o que nos une. Evitar diverxencias e 
priorizar para ter voz e non ruido; consensuar e sincronizar a nosa mensaxe para 
que soe máis afinada e chegue máis lonxe. Todos os veteranos da cadea recoñecen 
que nos últimos anos deuse un salto xigante conseguindo reivindicacións históricas 
e que nunca, como agora, a cadea foi tan respectada socialmente. Parello a este 
recoñecemento, xorde a demanda do mercado e alégranos saber que os nosos 
socios xa están en marcha para materializar a oferta de novos materiais, como 
o CLT ou como plasmar todo o seu coñecemento a novos sistemas construtivos 
integrados en novas casas deseñadas en madeira.

Estes días, empresarios doutros sectores pedíronme unha intervención e lles citei 
unha reflexión de tempos do século de ouro... do ouro intelectual pero nun contexto 
de dificultade porque España estaba arruinada: “Paradoxo da vida é que as cousas 
boas, aos malos fan máis malos e as cousas malas, aos bos, fanlles mellores”.

Amigos meus, admirados empresarios, auténticos capitáns de empresa que nestes 
momentos difíciles tentades manter firme o rumbo da vosa nave en medio do 
temporal, teño a absoluta certeza que despois da última crise vivida, sobrevivistes 
os mellores e máis xenerosos, por iso non teño ningunha dúbida que estes tempos 
malos que estamos a vivir, aos bos, como vós, aínda os fará máis bos e eficientes.

O día da asemblea despedímonos animando aos compañeiros que fan barricas. Os 
bares, restaurantes e hoteis pechados fan que os barrís que hai que repoñer, con-
tinúen cheos. Cando nos permitan reunirnos, encomendámonos a reunirnos para 
axudar a baleirar esas barricas e celebrar a vida e a amizade.

Saúde, sorte e ata entón, desde o equipo que formamos parte do CMD desexámosvos 
unhas felices festas e un ano novo cheo de esperanza e traballo. Estamos con vós, amigos.

Moito máis que un Cluster... 
somos un equipo unido ante as adversidades

Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) e o Cluster Saúde de 
Galicia (CSG) asinaron o pasado mes de maio, en pleno confinamento, 
un convenio de colaboración co gallo de contribuír a unha apertura 
segura e confiable de todos os espazos públicos e, así, garantir a saúde 
da sociedade. Tras varias accións conxuntas realizadas neste tempo, 
facemos balance coa presidenta do Cluster Saúde de Galicia, Rocío 
Mosquera,  desta colaboración e os retos aos que se enfrontan as dúas 
entidades para unha volta segura á nova normalidade.

Cal  é o balance destes meses de traballo de colaboración 
co CMD? Que accións agardan activar, conxuntamente, no 
próximo ano?

O balance de colaboración co CMD nos últimos meses é moi positivo. 
O inicio da relación entre ambos clústeres foi ao redor da valida-
ción de sistemas de desinfección contra o Coronavirus para o sector, 
combinando o know-how dos dous sectores. A partir de entón, o CMD 
identificou temáticas de interese e propuxo un ciclo de webinars que 
se está levando a cabo, ampliando así os horizontes de colaboración.

A presidenta do Cluster Saúde de Galicia, Rocío Mosquera, sinala que a pandemia que 
estamos a vivir reforza a necesidade de colaboración entre sectores. “Fíxonos descubrir o 
potencial que ten unirnos para abordar os problemas. Unidos somos máis fortes”, recalca.

O Cluster Saúde de Galicia e o Cluster da Madeira e o 
Deseño de Galicia poden e deben colaborar para conse-
guir espazos máis cálidos e adaptados a todas as idades 
pero, sobre todo, aos maiores e pequenos 

“Os maiores, xunto cos outros gru-
pos vulnerables, foron a nosa preo-
cupación principal nestes meses e 

tentamos manter unha estreita comu-
nicación con eles para coñecer a súa 

situación”

Revista Albura
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Como afronta o Cluster Saúde de Galicia a pandemia que esta-
mos a vivir? Onde tiveron que poñer o foco, principalmente?

O CSG apostou sempre por apoiar a innovación en proxectos de saúde 
como resposta aos diferentes retos e necesidades do ecosistema. Nestes 
momentos tan difíciles que nos tocou vivir, demostrouse que as liñas de 
financiación para I+D+i en saúde, vense potenciadas para dar resposta ás 
necesidades, non só do noso sector, senón de toda a sociedade. 

O foco foi cambiando ao longo da pandemia, a medida que ían cam-
biando as diferentes emerxencias. Nun primeiro momento foi nece-
sario asegurar o acceso aos produtos de protección (máscaras, EPIs) 
e á formación dos distintos colectivos no seu uso. Despois, fomos 
traballando cos nosos socios e coa Administración pública para aca-
dar as medidas de prevención e protección, pero tamén apoiando 
a investigación para un mellor coñecemento sobre as medidas de 
contención, desinfección e control, sen esquecer as problemáticas 
sociais e de saúde colaterais. 

Cónstame que este modus operandi non foi exclusivo nin do noso sec-
tor nin do noso Cluster. Tanto o sector público como o sector privado 
traballaron arreo e xuntos para dar unha rápida resposta e protexer 
á sociedade fronte a esta pandemia e non só desde o punto de vista 
sanitario, senón tamén económico.

As persoas maiores son as máis vulnerables ante o Corona-
virus. Como afrontaron desde a entidade esta preocupa-
ción? Que esforzos fixeron neste eido?

Moitos dos nosos socios traballan por e para o sector sociosanitario por 
iso, os maiores, xunto cos outros grupos vulnerables (pacientes crónicos, 
dependentes, etc.) foron a nosa preocupación principal nestes meses e 
tentamos manter unha estreita comunicación con eles para coñecer a 
súa situación. Para iso, lanzamos, desde os primeiros días, unha sección 
especial na nosa páxina web con información e creamos canles de comu-
nicación para que nos fixeran chegar as súas necesidades.

Tamén ampliamos a nosa mensaxe, dirixindo boletíns especiais a to-
das as residencias de maiores de Galicia, así como ás asociacións de 
pacientes para que soubesen da nosa existencia e nos fixeran chegar 
as súas problemáticas por calquera das canles que puxemos á súa 
disposición, sen horario algún.

Traballando conxuntamente cos representantes de ditas entidades e 
coas Consellerías de Sanidade, Política Social e Industria, tentamos 
dar resposta ás peticións que nos fixeron chegar e coordinamos o re-
parto de EPIs gratuítos, en colaboración coa Xunta de Galicia.

“Tanto o sector público como o sec-
tor privado traballaron arreo e xuntos 

para dar unha rápida resposta e prote-
xer á sociedade fronte a esta pande-

mia, desde un punto de vista sanitario 
e económico”

“O confinamento demostrou a impor-
tancia que ten o contacto coa natureza 

para manter o noso equilibrio mental”

77

Como poden colaborar o CMD e CSG para conseguir espazos 
adaptados a todas as idades? Como se poden romper as 
barreiras existentes?

Os dous clústeres poden e deben colaborar para conseguir espazos 
máis cálidos e adaptados a todas as idades pero, sobre todo, aos 
maiores e pequenos, co fin de proporcionar unha mellor calidade de 
vida, ao mesmo tempo que se consegue un desenvolvemento econó-
mico de Galicia.

O valor de estar en contacto coa natureza, a biofilia, ad-
quiriu unha especial relevancia nos últimos tempos. Como 
repercute estar en contacto coa natureza na saúde das 
persoas? Como podemos achegar a natureza aos centros de 
maiores ou sanitarios?

Como estamos a vivir ao longo deste confinamento, onde estamos a 
ter restricións de movemento, o contacto coa natureza é algo que 
dabamos por feito e que demostrou a súa importancia para manter o 
noso equilibrio mental. 

O CSG iniciou colaboracións para levar a cabo accións onde se busca 
achegar á natureza, ás persoas, xa sexa coa organización de accións 
na natureza ou introducindo diferentes experiencias nos centros sa-
nitarios e nos fogares e utilizando diferentes elementos naturais, 
entre eles, a madeira, para facer centros máis amigables e cálidos.

Que aspectos positivos cre que sacaremos desta experien-
cia mundial? 

Esta pandemia ven a reforzar a necesidade de colaboración entre 
sectores. Creo sinceramente que esta tremenda crise, sanitaria nun 
principio pero que agora veuse a transformar en económica e social, 
fíxonos descubrir o potencial que ten unirnos para abordar os proble-
mas. Desta temos que saír entre todos. Unidos somos máis fortes e 
sairemos todos xuntos ou non sairemos.

Que lle pide o CSG ao novo ano? Cales son os retos aos que 
se enfrontan?

Como non pode ser doutra maneira, o CSG pide ao ano novo, máis 
que nunca, SAÚDE. Saúde para as persoas e para as empresas, que 
estas poidan retomar a actividade dunha maneira segura. Pero tamén 
lle pide non esquecer as leccións aprendidas, que os erros cometidos 
nos permitan avanzar para mellorar o benestar das persoas, sobre 
todo, dos maiores e máis fráxiles.

Quedan moitos retos por diante, como a vacina e a súa distribución 
equitativa en toda a poboación; o cambio imprescindible na asisten-
cia e atención aos nosos maiores; a transformación dixital das nosas 
empresas; a loita contra o cambio climático co mellor tratamento 
dos residuos e a mellor utilización dos recursos hídricos e un longo 
etcétera que realmente signifique un cambio de paradigma para o 
cambio social que necesitamos. 

7
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou, grazas á cola-
boración da Axencia Galega da Industria Forestal, a sexta edición das 
Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira, que este ano celebráronse 
de maneira online nun formato seminario que facilitou a participa-
ción de asistentes de diferentes localizacións.

Castroferro Arquitectos, Pernas Varela, Ola Estudio e Ansede Quin-
táns Arquitectos compartiron, cos preto de 200 asistentes online, 
diferentes solucións en madeira á hora de rehabilitar. Neste sentido, 
todos os profesionais coincidiron en sinalar á madeira como o mellor 
material á hora de buscar espazos confortables que se adapten aos 
criterios de sustentabilidade que deben marcar o futuro no ámbito da 
construción e o urbanismo.

No marco das Xornadas, sinalouse como a rehabilitación converteuse 
nun revulsivo en crises que xa vivimos no pasado. Ante a situación 
actual, na que se valora máis que nunca a confortabilidade nos fo-
gares, esta disciplina ofrece novas alternativas, así como un halo de 
esperanza para o sector.

Os relatores celebraron unha mesa redonda moderada pola secre-
taria do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Elvira Carregado, 
onde se volveu a incidir na importancia do uso de materiais naturais, 
non só en construción e rehabilitación, senón tamén na contorna. A 
importancia da biofilia, do contacto coa natureza, de estar rodeados 
de materiais naturais, convértese en fundamental para dar ese gran 
paso cara un futuro sostible.

Todos os asistentes destacaron as calidades da madeira, indicando 
que, sen dúbida, será o material que marque o futuro das vivendas, 
as cidades e a nosa contorna. Todos coincidiron en sinalar a impor-
tancia de que exista unha política de país que impulse o uso deste 
material e que apele á conciencia colectiva e individual.

No marco das VI Xornadas de Rehabilitación, celebradas de maneira online e ante pre-
to de 200 arquitectos, amosáronse exemplos de obras onde a rehabilitación xogou un 
papel fundamental en canto a sustentabilidade e habitabilidade

A madeira adquire un especial protagonismo 
ante a actual situación, na procura de espazos 
sostibles, saudables e confortables 

Castroferro Arquitectos, 
Pernas Varela, Ola Estudio e Ansede 

Quintáns coincidiron en sinalar á ma-
deira como o mellor material á hora de 

camiñar cara a bioeconomía, apelan-
do á conciencia colectiva

8 VI Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira
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Exposición de diferentes intervencións con 
solucións adaptadas a necesidades concretas

Os relatores expuxeron, con todo tipo de detalles, os retos aos que 
se enfrontaron á hora de rehabilitar en madeira e compartiron cos 
asistentes os seus temores ante situacións concretas, así como as so-
lucións adoptadas. Jordi Castro, de Castroferro Arquitectos, abordou 
a intervención dunha casa en Vigo, Casa para unha artista,  onde o 
principal reto foi construír tres espazos diferentes pero conectados, 
xa que se quería unir o mundo profesional e persoal na mesma viven-
da. Pola súa parte, Antonio Pernas explicou a rehabilitación da cuber-
ta da Catedral de Mondoñedo, facendo especial fincapé no fito que 
supuxo o emprego de carballo nesa época, algo que non era habitual.

Óscar Alba, de Ola Estudio, fixo un percorrido por diferentes proxec-
tos cun denominador común: a madeira como material que confire 
calidade, calidez, axilidade e rapidez aos seus proxectos. Finalmen-
te, Cristina e Alberto, de Ansede Quintáns Arquitectos, achegaron aos 
participantes unha complicada reforma nunha vivenda unifamiliar en 
Santiago de Compostela. Impactou, sen dúbida, ver o estado inicial 
no que se atopaba a parcela e como, grazas á mestría dos arquitec-
tos, acadouse un resultado final espectacular.

Como novidade este ano, compar-
tiuse, a través dun vídeo no lugar da 

intervención, a experiencia dos profe-
sionais á hora de abordar o proxecto, 

sinalando as dificultades e as solu-
cións empregadas

99
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, no seu labor como edi-
tora, presentou o manual “Lugares públicos de estancia con carácter 
biofílico”, obra da doutora arquitecta, Inés Pernas en colaboración 
con investigadores da Universidade da Coruña e a empresa Galopín e 
grazas á axuda da Axencia Galega da Industria Forestal.

A autora explícanos como xurdiu esta idea de colaboración, como se 
iniciaron os traballos conxuntos, que atoparemos neste manual e os 
retos aos que se enfronta o deseño biofílico nunha época na que a 
sociedade, máis que nunca, busca conectar coa natureza a través dos 
diferentes espazos.

Como xurde a colaboración coa empresa Galopín Play-
grounds para desenvolver este manual?

O primeiro contacto dátase no ano 2016. Nese momento, Galopín 
Playgrounds participaba nunha convocatoria de axudas ao programa 
Conecta Peme 2015 ofertado pola Xunta de Galicia, xunto con outras 
empresas colaboradoras. O título a desenvolver era “Desenvolvemen-
to experimental de espazos biosaudables modulares con esencias ga-
legas de mar e bosque”, baixo o acrónimo bioSPAce.

Inés Pernas, doutora arquitecta e autora do 
manual en colaboración con investigadores 
da Universidade da Coruña e a empresa 
Galopín Playgrounds, sinala que axudará a 
mellorar espazos dentro dos barrios para 
mellorar o conxunto da cidade

O manual relaciona o contido dos 14 patróns 
de deseño biofílico coa descrición das ca-
racterísticas do lugar de estancia (enfoques)

O proxecto centrábase no desenvolvemento experimental de espazos 
para a saúde e o ocio de carácter innovador deseñados desde a ex-
periencia do usuario. Espazos que se orientaran especificamente aos 
maiores, contribuíndo ao envellecemento activo e á calidade de vida 
da terceira idade. Serían espazos capaces de crear atmosferas purifi-
cadas que diminuísen a contaminación ambiental, mediante o uso de 
principios activos purificadores e desinfectantes 100% naturais pro-
cedentes de algas mariñas e fraccións vexetais. O selo galego ache-
gábao a promoción dos aromas de mar e bosque propios de Galicia.

Como resultado do proxecto, construiríase un prototipo de espazo 
urbano orientado ao ocio interxeracional, con módulos combinables 
e personalizables, realizados con materiais descontaminantes e de 
baixo impacto mediomabiental, así como con innovadores sistemas 
de depuración de augas e purificación do aire con principios activos 
“bio”. Nesta formulación xa existe subxacente o concepto de biofilia.

“As cidades biofílicas contribúen a 
unha profunda conexión coa natureza, 

creando contornas máis saudables”

O manual “Lugares públicos de estancia con carácter 
biofílico” trata de ser unha sinxela ferramenta para os 
prescritores á hora de avaliar se un ámbito público xa 
cumpre ou require un novo deseño para ser considerado 
como espazo biofílico

Entrevista a Inés Pernas, doutora arquitecta e autora do libro 
“Lugares públicos de estancia con carácter biofílico. Manual de deseño”

Revista Albura
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O presidente do CMD e do grupo CETUS, José Manuel Iglesias,  con-
tacta co grupo de investigación GAUS (Grupo de Arquitectura e Ur-
banismo Sostible) para participar no proxecto bioSPAce aportando o 
noso campo de investigación na arquitectura e urbanismo.

Que é o que máis destacaría deste proxecto? Que lle cha-
mou máis a atención á hora de abordar esta temática e con 
que problemas se atopou?

Tras varias reunións e formulacións, centrouse o obxectivo do manual 
en ofrecer un espazo urbano caracterizado por un concepto novo: a 
biofilia. A raíz desta decisión clave comezouse a xestar o corpo tex-
tual e, finalmente, a maquetación do manual. 

A orixinalidade do manual radica en que relaciona o contido dos 14 
patróns de deseño biofílico coa descrición das características do lu-
gar de estancia (enfoques). Cada un dos patróns aporta, na súa defi-
nición, uns obxectivos e unhas consideracións de deseño para a súa 
aplicación no proxecto. Estas estratexias empréganse, en cada un 
dos enfoques, para fixar uns criterios de valorización e poder ofrecer 
un diagnóstico que leva a listar unha serie de recomendacións de 
deseño para dar o carácter biofílico ao espazo público.

Por outra banda, a compoñente visual do manual foi fundamental. 
Coas ilustracións e o emprego da cor como nexo buscamos dar inme-
diatez á súa comprensión. Ao longo dos capítulos existe unha coheren-
cia formal, relacionando os conceptos ata chegar ao anexo de fichas 
onde se plasman os datos que caracterizarán o ámbito de traballo. 

“Cómpre unha profunda reflexión, sen 
condicionantes políticos, para proxec-
tar unha mellora no modelo de vida do 

futuro”

A quen vai dirixido o manual? 

O manual exponse como unha ferramenta de traballo para profesio-
nais da arquitectura, do urbanismo ou da arquitectura de interiores. 
O deseño das fichas para a toma de datos fíxose coa idea de facilitar 
o traballo de campo. A estruturación en dúas partes aporta, primei-
ro, un corpo téorico de conceptos relativos á biofilia, aos patróns de 
deseño biofílico e á definición do espazo de estancia. Na segunda 
parte, descríbese unha secuencia lóxica de actuación en calquera 
proxecto: toma de datos, diagnóstico sobre o lugar e recomendacións 
para a modificación do lugar.

Incorpórase un capítulo de bibliografía relativo a temas de deseño 
bioclimático, ecoloxía urbana, desenvolvemento sostible, espazos de 
xogo, cidades verdes e, por suposto, teóricos e teorías sobre a biofilia.

Como pode axudar este manual á hora de facer urbanismo 
nas cidades? Están os barrios aliñados cos conceptos que 
defende a biofilia? Que debemos cambiar?

O manual resultará útil a calquera equipo de planificación urbanística 
cunha visión de futuro sobre a súa cidade, pero tamén serve a cal-
quera profesional da arquitectura ou persoal técnico xa que aporta 
solucións que se poden abordar de maneira puntual nun proxecto, 
sen precisar da redacción dunha norma específica.

Pódese abarcar tanto o deseño dunha gran praza urbana como dun es-
pazo de xogos dentro dunha área comercial. A posibilidade de intervir 
a pequena escala e en múltiples puntos, xerará a creación dunha rede 
conectando espazos con carácter biofílico. Polo tanto, axudará a me-
llorar espazos dentro dos barrios para mellorar o conxunto da cidade.

O termo biofilia era, ata hai pouco, practicamente desco-
ñecido pola sociedade. Por que nos últimos tempos adqui-
riu tanto protagonismo? 

O termo biofilia era coñecido no campo da psicoloxía. Os primeiros 
en empregalo foron Erich Fromm e Edward Wilson. En 2008, Ste-
phen Kellert propuxo o primeiro corpo teórico en canto ao deseño 
e arquitectura biofílica. Desenvolveu un novo paradigma, o Deseño 
Restaurador, no que se aúnan o existente deseño verde ou sostible 
co deseño biofílico. Kellet aborda unha descrición do deseño biofílico 
que, de forma resumida poderíamos dicir, que describe 72 atributos 
relacionados con seis elementos fundamentais do deseño biofílico. 
En 2014, redactáronse os 14 patróns de deseño biofílico que compo-
ñen un conxunto de ferramentas de deseño flexibles, ofrecendo unha 
variedade de estratexias para incorporar ao proxecto arquitectónico.

Isto derivou no proxecto de cidades biosaudables, sostibles e biofílicas. 
As cidades biofílicas son aquelas que colocan a natureza no centro da 
vida urbana. Son cidades que se rodean de cintos verdes, que plantexan 
os seus parques ou bosques como ecosistemas, contribuíndo a unha pro-
funda conexión coa natureza. Fomentar nas novas xeracións un coñece-
mento da mesma que levará a crear contornas máis saudables, manten-
do o noso sistema de vida e, en xeral, o noso propio ecosistema. 

Que cambios debemos adoptar como sociedade para poder 
camiñar cara un futuro sostible? Marcará a biofilia un novo 
modelo de vida?

Difícil resposta. Penso que todo radica na educación que recibimos e 
na forma na que transmitimos aos nosos fillos esa educación. Cómpre 
formar a persoas responsables, dignas, coherentes, concienciadas 
coa súa contorna, que prioricen os valores humanos... e, dentro de 
todos estes valores, a biofilia será un complemento máis.

Fai falta unha profunda reflexión, seria, sen condicionantes políticos 
para proxectar unha mellora no modelo de vida do futuro. Mentres 
tanto, cada un debe ser coherente coas súas crenzas e actuar en 
consecuencia. Polo menos, hai que intentalo.

Revista Albura
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou a súa Asem-
blea Anual de maneira online debido ás particularidades deste ano, 
onde se puxo de manifesto, máis que nunca, o espírito Cluster cunha 
participación masiva dos asociados, desexosos de volverse a reunir 
para compartir experiencias, inquedanzas e retos conxuntos. En liñas 
xerais, as empresas fixeron unha lectura optimista da situación, polo 
menos, ata o primeiro semestre de 2021, onde o efecto hábitat su-
plantou ao efecto ocio. Se ben, o común denominador é a incerteza 
cara a segunda metade do ano que ven.

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, transmitiu unha mensaxe 
de ánimo ás empresas do sector, indicando que a unidade e colabora-
ción foron fundamentais noutros momentos delicados e afirmou, con 
rotundidade, que é o momento de dar un paso ao fronte e de facer 
entender á sociedade que sen empresarios, non hai futuro, polo que 
agora, máis que nunca, é vital que se perciba a importancia do rol 
do empresario. Nesta liña, apelou ao orgullo como sector e ao funda-
mental de poñer en valor o traballo que se realiza en Galicia.

Masiva participación na Asemblea Anual do CMD 
demostrando o espírito Cluster e o traballo en equipo
No marco do encontro virtual, a entidade presentou o seu novo Plan Estratéxico MADE 
2020-2023, que marcará o traballo durante os próximos 4 anos cunha aposta clara e 
decidida polo deseño, a dixitalización das empresas, a internacionalización e o traballo 
colaborativo, entre outros

Ademais, as empresas asociadas fixeron balance do ano que remata, así como as 
proxeccións para o novo exercicio, onde o asociacionismo adquire maior valor trala 
época vivida

12 Asemblea anual CMD
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As empresas fan unha lectura optimista 
do primeiro semestre de 2021 
debido a que o efecto hábitat 

suplantou ao efecto ocio

O presidente da Xunta de Galicia 
transmitiu aos asociados do CMD o 

apoio decidido do Goberno ao sector 
da madeira e destacou os valores da 

biofilia tanto para a economía 
como para a saúde

Novo Plan Estratéxico que impulse a
competitividade das empresas

Neste contexto, a entidade presentou o seu novo Plan Estratéxico 
para os próximos catro anos, MADE, que marcará as liñas de acción do 
CMD, quen incorporou novas iniciativas coa finalidade de facilitar ás 
empresas a volta á nova normalidade. O Plan Estratéxico contempla 
unha serie de proxectos e accións encamiñados a mellorar a compe-
titividade das empresas asociadas e, en xeral, do sector da madeira 
galego. Por iso, as actuacións a desenvolver nos próximos 4 anos te-
rán o foco posto na relación directa cos prescritores, no deseño, na 
construción, na formación, sensibilización e divulgación dos valores 
da madeira, internacionalización e alianzas con outros sectores.

Plan Estratéxico para o Sector

Noutra orde, o CMD está a coordinar un grupo de traballo, no que 
participan as principais asociacións do sector, co obxectivo de elabo-
rar un Plan Estratéxico conxunto. Este Plan debe identificar as ten-
dencias internacionais da demanda e fixar o camiño que se debe per-
correr desde a situación actual na que nos atopamos, ata a situación 
óptima que se desexa para o sector nos próximos 20 anos.

A través deste Plan Estratéxico, búscase conectar as capacidades do 
recurso forestal e do tecido produtivo e transformador, coas opor-
tunidades do mercado. Ademais, será unha ferramenta de traballo 
executiva para levar a cabo o novo Plan Forestal.

A Xunta de Galicia pon en valor o recurso natural e amosa 
o seu apoio ao Sector

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, compar-
tiu cos asociados do CMD unha mensaxe institucional coa que quixo 
transmitir o apoio do goberno galego ao Sector e animoulles a conti-
nuar traballando para xerar riqueza e valor á comunidade.

Núñez Feijóo destacou a importancia que ten a natureza no noso día 
a día, sinalando os valores da biofilia, defendidos desde hai anos polo 
CMD. Neste sentido, o presidente da Xunta destacou que nunca antes 
apreciamos a nosa paisaxe como agora, incidindo en todo o que nos 
aporta en canto a saúde e empresarialmente.

Mostra do compromiso co Sector, lembrou que o goberno galego, a 
través da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), anunciou un 
investimento de case 1,7 millóns de euros para favorecer o uso da 
madeira local en edificacións. Ademais, destacou o desexo de impul-
sar o uso da nosa madeira tanto en nova construción e rehabilitación 
e, ao mesmo tempo, en produtos dentro do obxectivo de impulsar a 
transformación da economía e a industria en Galicia.

Por último, Núñez Feijóo sinalou que o novo Plan Forestal Galego, 
que marcará as directrices de xestión de montes galegos durante os 
próximos 20 anos, ten como unha das súas metas, conseguir 3 millóns 
de metros cúbicos máis ao ano de corta, pasando dos 9 millóns ac-
tuais, aos 12 e, así, converter a Galicia nunha das grandes potencias 
madeireiras de Europa.

Facendo un xogo de palabras, o presidente da Xunta quixo tocar 
madeira para saír desta situación canto antes, incidindo en que a 
prioridade da Administración galega na actualidade é a loita contra o 
COVID e a recuperación da economía. 

Asemblea anual CMD
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Trátase dunha iniciati-
va conxunta do Cluster 
da Madeira e o Deseño 
de Galicia e o Cluster 
Saúde de Galicia froito 
do convenio de colabo-
ración asinado en maio 
deste ano 

Unha das accións que están a levar a cabo 
o Cluster da Madeira e o Deseño de Gali-
cia e o Cluster Saúde de Galicia froito do 
convenio de colaboración asinado o pa-
sado mes de maio, é o ciclo de Webinars 
Conectados. Trátase dunha serie de con-
versas entre profesionais da arquitectura, 
o deseño, o contract e a saúde co gallo 
de dar resposta a diferentes inquedanzas 
xurdidas pola actual situación que estamos 
a vivir, así como compartir experiencias e re-
tos conxuntos.

O primeiro dos webinars celebrados versou sobre como acadar espazos 
saudables na época post Coronavirus. Para abordar esta temática, parti-
ciparon no coloquio o presidente do CMD, José Manuel Iglesias; o director 
de deseño de Sutega, Sergio Maderuelo; o xerente de Imaisdé Design, 
Pablo Crespo; e o arquitecto, Gonzalo Alonso. 

Neste diálogo, os profesionais abordaron a necesidade de adaptar os 
espazos, a través do deseño, para conseguir estancias máis saudables e 
confortables. Ademais, fíxose especial fincapé na necesidade de coidar os 
centros de maiores, co gallo de que sexan fogares cálidos e acolledores.

Mobiliario urbano interxeracional

O segundo dos webinars celebrados tivo como leitmotiv a importancia de 
dispoñer de mobiliario urbano interxeracional nas cidades e vilas. Neste 
sentido, abordáronse as solucións que se deben adoptar desde as Adminis-
tracións, os profesionais do contract, as empresas e, a sociedade, en xe-
ral, para construír espazos adaptados e confortables para todas as idades 
e necesidades especiais. Nesta liña, sinalouse o traballo que queda por 
diante para conseguir que os espazos públicos sexan lugares sen barreiras 
e habitables para os diferentes perfís de persoas.

No foro participaron o concelleiro de Centros Socioculturais, Barrios, 
Obras e Relacións Veciñais do concello de Santiago de Compostela, 
Javier Fernández; o tesoureiro do Colexio de Enxeñeiros Industriais 
de Galicia, Roberto González; e a directora de Lémbrate, Unidade de 
Memoria, Tamara Botana. 

14 Ciclo de Webinars Conectados
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Trala boa acollida recibida, agárdase continuar con esta iniciativa conxun-
ta, promovendo novos foros de debate e colaboración coa finalidade de 
compartir sinerxias entre os diferentes profesionais.

Ambas entidades traballan 
en diferentes accións para innovar, experi-

mentar e divulgar novas tecnoloxías a favor 
da saúde e o benestar das personas

O ciclo de Webinars Conectados trata de 
dar solución a diferentes inquedanzas sociais 
desde diversas visións profesionais
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Ambas entidades traballan 
en diferentes accións para innovar, experi-

mentar e divulgar novas tecnoloxías a favor 
da saúde e o benestar das personas

Arquitectos nacionais participaron na novena edición 
de Meeting Point Lignum co foco posto nos beneficios 
para a saúde da construción en madeira

Os Encontros de Innovación en Madeira 
celébranse, desde hai nove anos, a tra-
vés do portal meetingpointlignum.com 

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou, por noveno ano 
consecutivo, os Encontros Online de Innovación en Madeira, Meeting 
Point Lignum. A través de relatorios online, durante dúas xornadas, 
diferentes profesionais da arquitectura e o deseño compartiron as súas 
experiencias en construción sostible e uso da madeira. Nesta edición 
púxose especial atención ás construcións realizadas baixo a conciencia 
real dos beneficios da madeira na contorna que se habita, así como 
os beneficios que representa para a saúde e o benestar das persoas. 
O punto de encontro foi, como sempre, a través do portal meeting-
pointlignum.com, que está activo para poder consultar as exposicións.

Os encontros contaron coas intervencións de Ansede Quintáns Arqui-
tectos, profesionais que, aínda o seu labor se centra fundamental-
mente en rehabilitación en cascos históricos e patrimonio, realizan 
proxectos de moi diversas tipoloxías. O mesmo día interviñeron Liqe 
Arquitectura, estudio que se caracteriza por reformular a relación 
coa contorna grazas á técnica. Empregan novos materiais que permi-
ten alterar os límites do interior e a súa relación co exterior.

A web dos encontros alberga máis 
de corenta exposicións de obras en 
madeira de destacados profesio-
nais a nivel nacional

Trátase dun arquivo de gran valor 
para o CMD que conta con máis de 

25.000 visitas na plataforma

Unha arquitectura ao servizo da nosa contorna 
e a sustentabilidade

Na segunda xornada, Bonsai Arquitectos expuxeron unha forma de 
construír e habitar a arquitectura que debe mirar ao futuro con máis 
convicción que nunca. Para eles, a resposta a ese futuro é unha ar-
quitectura sostible, eficiente e orgánica, inspirada na propia nature-
za. Pecharon esta novena edición, Domohomo Design quen aportan 
a visión de conxunto necesaria nun proceso que depende de moitos 
factores, tal e como afirman. 

A edición deste ano estivo patrocinada polas empresas asociadas La-
minados Villapol, Molduras del Noroeste e Senssia.

15IX Meeting Point Lignum, Encontros Online de Innovación en Madeira

Un punto de encontro para arquitectos, deseñadores e em-
presas da madeira

Os Encontros Online de Innovación en Madeira contan con máis de 
25.000 seguidores na plataforma web e, nela, pódense consultar to-
dos os relatorios dos anos anteriores, entre os que destacan os de 
César Portela, Patxi Mangado, Arrokabe Arquitectos, Juan Domingo 
Santos ou Creus e Carrasco, entre outros moitos. Trátase dun impor-
tante arquivo audiovisual sobre o uso e aplicacións da madeira en 
diferentes obras, explicadas polos propios autores. Tamén se poden 
consultar a través do canal de youtube do CMD.

Ademais, o espazo conta cun apartado con documentación de solu-
cións técnicas en madeira, onde se pode consultar desde diferentes 
materiais para as cubertas, a revestimentos interiores ou solucións 
para a cociña, entre outros. Este arquivo documental forma parte do 
proxecto Lignum Facile, proxecto que naceu co obxectivo de aportar 
solucións construtivas e de valor en madeira aos prescritores.
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Francisco Conde agradeceu a colaboración mostrada pola industria 
forestal e convidouna a presentar as súas achegas para a solicitude 
final que se presente aos fondos europeos de recuperación.

Un sector de futuro 

O presidente da Xunta de Galicia afirmou neste foro que o Gober-
no galego seguirá apostando por este sector achegando ferramentas 
como o novo Plan Forestal, que está previsto que entre en vigor no 
primeiro semestre do 2021, co fin de marcar as directrices de xestión 
dos montes galegos durante os próximos 20 anos.

Galicia aspira a mobilizar máis 
de 1.200 millóns de euros en cinco proxectos 
para impulsar o sector forestal 
O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, realizou esta afirmación No Foro Next 
Generation Galicia-Industria Forestal ao que acudiu o CMD

O Goberno galego seguirá apostan-
do polo sector da madeira achegando 

ferramentas como o novo Plan Forestal 
e a futura Lei de recuperación e posta en 

valor da terra agraria de Galicia

Foro Next Generation Galicia-Industria Forestal

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presentou, 
no marco do Foro Next Generation Galicia-Industria Forestal, os cin-
co proxectos que aspiran a mobilizar dos fondos europeos máis de 
1.200 millóns de euros para impulsar o sector forestal. Destacou que 
o primeiro bloque está vinculado á procura da xestión respectuosa 
dos montes galegos a través da posta en marcha dun proxecto que 
ten como obxectivo a produción sostible de fibra téxtil a partir de 
madeira certificada. Afirmou que se trata de construír a primeira fá-
brica de viscosa na comunidade que se baseará na xestión forestal 
sostible e certificada, co obxectivo de que esa fibra téxtil estea ho-
mologada ás demandas das multinacionais.

No relativo ao segundo bloque, denominado Tech Madeira, avanzou 
que está centrado na dixitalización e na ecoinnovación da industria 
forestal, así como na construción en madeira. Trátanse de 4 proxectos 
cun investimento de 38 millóns de euros, centrándose, o primeiro de-
les, no impulso da construción con madeira en edificios de contornas 
urbanas. O segundo dos proxectos implicaría desenvolver unha planta 
piloto de novos materiais sostibles derivados da madeira, con aplica-
ción na industria estratéxica galega no Centro de Innovación e Servizos 
da Madeira de Galicia, CIS Madeira. E o terceiro, consistiría no impulso 
do ecodeseño, a economía circular e a ecoinnovación co obxectivo de 
achegar axudas dirixidas a empresas para mitigar a emisión de gases 
de efecto invernadoiro, reducir o consumo de materias primas, xerar 
actividades empresariais sostibles e consolidar a colaboración entre 
empresas. O cuarto proxecto tería que ver coa dixitalización da indus-
tria forestal, coa vista posta en mellorar a competitividade.

Desenvolvemento do rural galego 
e aposta polas enerxías renovables

Os proxectos presentados, segundo indicou o vicepresidente segundo 
e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, 
están aliñados cos obxectivos da Unión Europea e contribuirán ao 
desenvolvemento do rural galego, xerando emprego e fixando po-
boación; ao uso eficiente dos recursos; a complementar a cadea de 
valor da industria forestal galega; e á descarbonización do tecido 
industrial en favor das enerxías renovables. 
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O Goberno galego seguirá apostan-
do polo sector da madeira achegando 

ferramentas como o novo Plan Forestal 
e a futura Lei de recuperación e posta en 

valor da terra agraria de Galicia

O futuro tende a cidades biosaudables, 
sostibles e biofílicas que contribúan a 
unha conexión coa natureza e a crear 

contornas máis saudables

Os participantes coincidiron en sinalar 
que a biofilia mellora a calidade de vida. 

Trátase do efecto terapéutico da natureza 

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia e o Cluster Saúde de 
Galicia organizaron unha mesa de diálogo online con profesionais da 
arquitectura, a saúde, a investigación, a industria e Administración 
para abordar a importancia que ten a biofilia para a saúde e o be-
nestar físico e emocional das persoas. No foro online participaron o 
director da Axencia Galega da Industria Forestal, José Ignacio Lema, 
o presidente do CMD, José Manuel Iglesias, a autora do manual “Lu-
gares públicos de estancia con carácter biofílico”, Inés Pernas, o téc-
nico do CIS Madeira, Fernando Sanz, a responsable de estratexia de 
economía circular do SERGAS, Beatriz Piñeiro, e a cofundadora & CEO 
da plataforma Como crear historias, Mónica García.

A biofilia non é un termo novo. O primeiro en empregalo foi Erich 
Fromm en 1964 para referirse á paixón que se sente por todo o vivo. 
Xa en 1984, Edward Wilson desenvolveu este concepto con máis de-
talle, sinalando o esencial que supón para o desenvolvemento psico-
lóxico do ser humano o contacto coa natureza.

Xa no ano 2012, a Fundación As Salgueiras participaba con Silvia Co-
llado e José Antonio Corraliza na publicación “Natureza e benestar 
infantil” que destaca a importancia que ten para o desenvolvemen-
to dos nenos, a interacción coa natureza. Na actualidade, debido 
á situación de confinamento obrigado, esta necesidade de estar en 
contacto coa natureza fíxose máis visible para a sociedade en xeral.

O futuro tende a cidades biosaudables, sostibles e biofílicas que con-
tribúan a unha conexión coa natureza e a crear contornas máis sau-
dables, tanto nos espazos interiores como exteriores.

Nas súas intervencións, todos os relatores coincidían en sinalar estes efec-
tos positivos así como a importancia de camiñar cara a cidades sostibles. 

Profesionais da arquitectura, a saúde, a investiga-
ción, a industria e a Administración sinalan a impor-
tancia que a biofilia ten para a saúde física, mental e 
o benestar das persoas, en xeral
O CMD e o Cluster Saúde de Galicia organizaron unha mesa de diálogo para abordar os retos 
aos que se enfrontan as cidades e a sociedade na procura de espazos sostibles 

Decálogo Biofilia e Madeira
 � A biofilia é o amor ás cousas viventes. Pretende conectar ás per-

soas coa natureza para mellorar o seu benestar

 � A presenza de elementos asociados á natureza ten un efecto po-
sitivo físico e psíquico

 � A madeira é o material natural por excelencia polas súas calida-
des. Madeira é igual a Natureza

 � O contacto coa natureza diminúe a presión arterial, o ritmo car-
díaco e os niveis de agresividade. Aumenta a capacidade de con-
centración e de realizar tarefas creativas

 � A presenza de madeira en interiores reduce o estrés. O uso da 
madeira axuda a crear unha contorna máis sa

 � O deseño biofílico trata de impulsar o benestar a través da co-
nexión coa natureza e o uso de elementos naturais como a luz 
natural, plantas, auga e madeira

 � Os edificios construídos con madeira almacenan carbono e com-
pensan as emisións de gases de efecto invernadoiro

 � As persoas que traballan e viven en edificios con deseño biofílico 
posúen niveis máis altos de benestar, produtividade e creatividade

 � Os deseños biofílicos céntranse en estímulos sensoriais producidos por 
olores, sons, gustos e sensacións producidos por obxectos da natureza. 
A madeira fai que nos sintamos máis conectados ao mundo natural

 � A madeira ofrece conexións visuais coa natureza. A súa versatilidade 
permite aplicala en todo tipo de espazos para promover o benestar
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O CMD homenaxea a Escola Infantil de A 
Baiuca por mellorar a contorna a través do 
emprego da madeira, no Día Mundial da 
Construción Sostible

Abalo Alonso Arquitectos, responsables do proxecto, confían 
unha vez máis na madeira para crear esta escola inspirada nas 
casiñas de bonecas

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia homenaxeou a Escola Infantil 
de A Baiuca, en A Estrada, de Abalo Alonso Arquitectos, no Día Mundial da 
Construción Sostible. O CMD sinala a elección desta obra por conxugar á 
perfección a súa composición contemporánea coa arquitectura máis tra-
dicional. O sistema construtivo resulta moi interesante xa que a presenza 
da madeira no interior xera un espazo moi confortable e biofílico. 

A Escola Infantil está construída integramente en madeira, organizándo-
se en tres bandas lonxitudinais. Os arquitectos organizan claramente as 
distintas funcións do edificio: a banda norte acolle a Administración e 
os servizos; ao sur atópanse as aulas; e no corpo central, a sala de usos 
múltiples e distribuidor xeral. No corpo central empregan un xogo de 
cubertas que favorece a iluminación natural e a ventilación. Desde fóra, 
a obra parece unha casiña de monecas.Escola Infantil de A Baiuca

Participación nas Xornadas Inmogalia

Empresas do CMD participan nunha 
mesa de debate no marco das Xorna-
das Inmogalia

Encontros B2B online entre empresas 
do sector da madeira e prescritores 

As empresas asociadas ao CMD, Industrias Losán, Grupo Ramón García 
e Industrias Cándido Hermida participaron nunha mesa de debate sobre 
deseño, interiorismo, madeira, calidade de vida e proximidade no mar-
co das Xornadas Inmogalia que organizou La Voz de Galicia de maneira 
online. Esta cita reuniu a profesionais de equipamentos, promoción e 
reformas para aportar solucións e os retos aos que se enfronta o sector.

Neste foro debateron Marián López, retail directora de Industrias Cán-
dido Hermida; David García, responsable da área de deseño do Grupo 
Ramón García; e Nuria Dengrá, responsable do departamento de pres-
crición en Industrias Losán.

O encontro, que foi posible gracias á colaboración da Axencia Galega 
da Industria Forestal, XERA, pódese consultar a través do canal de 
Youtube do CMD.

Desde hai anos, o CMD organiza unha serie de encontros B2B entre empre-
sas do sector da madeira e prescritores co obxectivo de achegar intereses 
e coñecer, por ambas partes, o traballo que desenvolven cada un dos 
profesionais e, así, valorar a posibilidade de establecer colaboración. 

Nesta ocasión, os encontros realizáronse de maneira online, a través 
dun entorno distendido, onde os participantes puideron compartir as 
súas inquedanzas e poñer en común o seu traballo co gallo de abrir 
novas canles de colaboración.

Encontros B2B entre empresas do sector e prescritores
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O CMD participou nunha das mesas de 
diálogo sobre automatización e dixitaliza-
ción no contexto COVID-19
O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia participou nunha das 
cinco mesas de diálogo que organizaron Igape e USC para analizar o 
impacto da automatización e a dixitalización nos diferentes sectores 
económicos de Galicia, nun contexto no que están a cobrar aínda 
máis relevancia debido ás consecuencias provocadas pola pandemia. 

O obxectivo do encontro, no que tamén participaron o Cluster do 
Granito de Galicia e o Cluster da Pizarra de Galicia, foi expoñer a 
situación destes procesos a día de hoxe no ramo da actividade de 
cada un dos sectores dos participantes, para contribuír a un mellor 
diagnóstico dos seus impactos e poder achegar propostas que axuden 
a afrontar os retos existentes e emerxentes. Mesa de diálogo organizada polo Igape

Empresas do sector da madeira fórmanse no Marketing 
Dixital para ser máis competitivas

O CMD ofertou un Programa Especializado en Ferramentas para a Peme 
coa finalidade de mellorar a competitividade das empresas a través das 
canles online. O curso espertou o interese das empresas contando cun-
ha alta participación. Coa colaboración da Axencia Galega da Industria 
Forestal e impartido polo Instituto de Educación Superior Interconti-
nental da Empresa, IESIDE, o programa aportou ás empresas e aos seus 
directivos os conceptos e ferramentas que lles permitan optimizar a 
súa relación coa contorna, especialmente cos clientes e potenciais da 
entidade, aproveitando as oportunidades que ofrece o mundo online.

O curso, cunha duración de 42,5 horas repartidas en cinco módulos, 
celebrouse de maneira online e presencial, cunha participación de 
23 persoas.

Celebración do curso de Marketing Dixital

Curso de Marketing Dixital organizado polo CMD
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O CMD participa no encontro Retos Tec-
nolóxicos para a Transformación Dixital, 
do Hub DATAlife

Obradoiros 4.0:  Blockchain, Iot, RV_RA e 
ciberseguridade na industria da madeira

Dixitalización e Marketing para impulsar 
as pemes do sector forestal

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia participou na xornada 
online organizada por DIH DATAlife, Hub de Innovación Dixital dos 
sectores primarios, biotecnolóxico e saúde, sobre os Retos para a 
Transformación Dixital. O obxectivo principal do ecosistema DATAlife 
é converter a Galicia en Biorexión de referencia en Europa, melloran-
do a competitividade das pemes galegas. 

Para logralo, DIH DATAlife recolleu os retos aos que se enfrontan os 
sectores clave para Galicia como biorexión: agro-mar-alimentación, 
forestal, biotecnoloxía e saúde. Estes retos serán os que DATAlife ten-
tará axudar a resolver mediante a dixitalización nos próximos anos.

O CMD participou na presentacións dos retos do sector forestal para 
analizalos, compartir experiencias e casos de uso, así como avanzar 
solucións xunto a representantes de Finsa e o do Centro Singular de 
Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, CITIUS. Ao termo das confe-
rencias e dos paneis de expertos, desenvolvéronse unhas mesas de tra-
ballo por sectores co fin de compartir os retos sectoriais e transversais.

O CMD organizou, en colaboración coa consultora Elige Plus, unha serie de 
Obradoiros 4.0 para coñecer algunhas tecnoloxías de uso e valorar a súa 
aplicación nas empresas do Cluster e do sector da madeira, en xeral. 

Abordouse a tecnoloxía blockchain, Iot, realidade virtual, ciberseguridade 
e a súa aplicación na industria da madeira, especialmente, á trazabilidade, 
conscientes da importancia que ten xerar e compartir información nun mo-
mento no que a dixitalización é clave.

O CMD participou no webinar “Dixitalización e Marketing, como poden im-
pulsar a miña empresa?”, organizado polo Igape e Amtega, no marco dunha 
nova convocatoria do programa Re-acciona, que ten como finalidade mello-
rar a competitividade das empresas galegas. 

Os asociados do Cluster son conscientes que para dar unha resposta axei-
tada ás novas necesidades dos clientes e outros potenciais téñense que 
achegar ás ferramentas online. O primeiro paso para iniciar este proceso 
de transformación dixital ten que ser a formación. A partir deste coñece-
mento, xerarase un cambio cultural que levará ás empresas a deseñar esa 
estratexia de dixitalización.

Xornada online organizada  por DIH DATAlife

Obradoiros 4.0

Webinar organizado polo Igape e Amtega sobre dixitalización en marketing

Novas CMD
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O Grupo Operativo GenMac expuxo as 
súas conclusións e propostas de futuro

O CMD dá a benvida a dous novos aso-
ciados: Cucuducho e Enxeñería Fores-
tal Asefor

O Grupo Operativo GenMac, no que participou o CMD desde o ano 
2018, presentou os seus resultados finais a través dun webinar di-
rixido a todos os axentes que forman parte da cadea de valor da 
madeira. Tras dous anos de traballo, GenMac proponse incorporar ao 
mercado, madeira de maior calidade, nun sector forestal sostible, 
viable, produtivo e competitivo, transferindo o coñecemento e os 
recursos dispoñibles a unha industria transformadora tamén compe-
titiva e garantindo  a preservación do medio ambiente.

GenMac permitiu detectar as necesidades prioritarias para tratar de 
conseguir sementes e plantas de calidade de coníferas, mantendo 
unha ampla variación xenética e contribuíu a definir a estratexia e 
actividades prioritarias a desenvolver para a súa utilización sostible. 
A súa experiencia servirá, sen dúbida, de base para futuros proxectos 
con outras especies maderables.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia ten o pracer de pechar o ano 
dando á benvida a dous novos asociados: Cucuducho e Enxeñería Fores-
tal Asefor. Cucuducho deseña obxectos para potenciar a imaxinación 
dos nenos. Partindo de conceptos moi sinxelos, desenvolve produtos coa 
axuda de ilustradores, artesáns, músicos e deseñadores que aporten va-
lor ao resultado final. Os seus deseños están comprometidos coa susten-
tabilidade e o medio ambiente, apostando polo consumo responsable. 

Enxeñería Forestal Asefor é unha consultora forestal especializada na 
certificación de xestión forestal sostible e análise do territorio. Están 
especializados na dixitalización e control dos procesos de certifica-
ción e xestión forestal.

Con estas dúas novas incorporacións, o CMD amplía a súa rede de co-
laboracións, aglutinando a diferentes perfís empresariais de toda a 
cadea de valor da madeira que o enriquecen e o fan máis competitivo.

Webinar do Grupo Operativo GenMac

Novas CMD
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Grupo Dimoldura: 
melloras na planta de Galicia para converterse nun 

referente nacional e internacional no seu sector

www.grupodimoldura.com
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O Grupo Dimoldura está constituído por catro empresas líderes do sec-
tor da madeira. Cada unha delas, está especializada no deseño, desen-
volvemento e fabricación de portas e molduras e enfocadas ao negocio 
B2B nos sectores da construción, a bricolaxe e a decoración; xuntas son 
produtoras da maior parte da produción nacional e europea e están en 
proceso de expansión a nivel internacional.

Parte deste éxito, débese ao esforzo realizado en investimentos de me-
llora co gallo de ofrecer un servizo ao máis alto nivel de calidade. No 
ano que remata, na planta de Dimoldura Ibérica Galicia fíxose un im-
portante investimento nunha liña de lacado por cortina. O orzamento 
ascendeu aos 700.000 euros, cuns obxectivos claros:

 — Diminución importante do consumo de disolventes. Aplícase pro-
duto 96% sólidos, polo que as emisións á atmosfera baixan consi-
derablemente. 

 — O proceso permite utilizar un 40% menos de produto para rematar 
unha porta lacada, o que implica un aforro significativo de materia 
prima e mellora o rematado.

 — Aumento da capacidade da planta por día. Pasouse de 800 portas 
ao día, a 1.500.

 — Coa mente xa posta no ano 2021, a compañía executará os seguin-
tes investimentos, contando cun orzamento de 350.000 euros.

 — CNC para fresado de follas. Na actualidade é o gran pescozo de 
botella, polo que pasarán dunha capacidade de 700 portas fresadas 
ao día e tres quendas, a 1.000 unidades, en dúas quendas.

 — Dixitalización da planta. Co propósito de dispoñer de información 
da situación da planta en tempo real e poder ter toda a infor-
mación necesaria para tomar as decisións máis axeitadas en cada 
momento. Eliminaranse os papeis na contorna de fabricación, así 
como os procesos burocráticos que non aportan valor.

 — Cambiarase layout dunha parte da planta para poder optimizar os 
fluxos de materiais, reducindo os stocks intermedios e mellorando 
o tempo de fabricación de cada porta.

 — Impulso Plan de Mellora Continua. Acometerase un plan de forma-
ción e mentalización de todo o persoal. Trátase dunha ferramenta 
moi potente que ofreceu un gran empuxe no ano 2019. Coa partici-
pación de todo o persoal, desexan que a planta sexa un referente 
no seu sector en canto a produtividade, rendibilidade e boas prác-
ticas. Unha empresa de futuro.

A Dirección Xeral do Grupo Dimoldura está a facer unha forte aposta 
para que a planta de Galicia sexa un referente a nivel nacional e inter-
nacional no seu sector.

O recuncho do asociado: Grupo Dimoldura22
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2020, o ano no que a natureza fixo 
aínda máis evidente que é hora de cambiar

CEO de Agroamb Prodalt

Severiano Ónega
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Que o 2020 foi un ano do que a humanidade ten que sacar moitas ensi-
nanzas e que, co aprendido, deben cambiar moitos paradigmas é algo que 
podemos afirmar sen temor a errarmos. O planeta fixo visibles esas cousas 
que ás veces pasan desapercibidas ao ollo humano: a importancia de pre-
servar a biodiversidade, coidar dos ecosistemas ou a redución do consumo 
de materias primas son obxectivos nos que temos que pasar á acción.

Non podo negar que o ano no que Agroamb cumpriu o seu 20 aniver-
sario foi moi distinto a como o imaxinabamos cando planificabamos 
as celebracións. Ninguén podía pensar que unha pandemia paralizaría 
o mundo pero, dalgún xeito, ese foi o espertador sobre a conciencia 
medioambiental dos seres humanos que activou a natureza. No 2020 na 
nosa empresa tivemos que redobrar esforzos para poder prestar un ser-
vizo que as autoridades consideraron esencial. Aceleramos para axudar 
a frear á curva da que a sociedade viviu pendente durante moito tem-
po.  Pero tamén foi un ano de recoller os froitos e non só os dos nosos 
cultivos, senón tamén os do traballo de moitos anos. Recibir o Premio 
Europeo ao Medio Ambiente á Empresa e ser seleccionados como un dos 
101 exemplos empresariais #PorElClima supuxo para Agroamb, ademais 
dun enorme orgullo, un xeito de reforzar o compromiso que temos co 
noso modelo empresarial baseado na economía circular. 

Xa dende a nosa orixe, hai dúas décadas, cremos firmemente no des-
envolvemento sostible e non entendemos outra forma de evolucionar 
e ser resilientes. Ademais, estamos convencidos de que o rural pode e 
debe ser motor dese cambio, impulsor do novo paradigma, económico, 
ético, político, cultural, técnico e legal. Non importa que sexas unha 
pequena PEME da Terra Chá, da Mariña ou de calquera das comarcas 
galegas: a túa pegada ten un impacto global. De seguro ese espírito ten 
presenza nos asociados do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, 
pero un dos nosos cometidos debe ser facer partícipe do mesmo a todos 
os actores da nosa contorna: empregados, clientes, provedores e todos 
os prescritores que poidan ser aliados na procura deste obxectivo.

Falamos dun reto que ten un tamaño tan grande que os organismos e as 
autoridades a nivel mundial recollen en plans de acción como a Axenda 
2030 de Nacións Unidas ou o Green Deal da Comisión Europea, compromi-
sos para velar pola protección das persoas, o planeta e a prosperidade. 
A lección que a humanidade tivo que aprender por mor da pandemia 
provocada pola Covid-19 de seguro fará que as sociedades teñan unha 
maior concienciación dos obxectivos a cumprir. Agora, todos e todas 
somos máis conscientes de que coidar a biodiversidade evita zoonoses 
como a que provocou a crise sociosanitaria que sufrimos neste ano, de 
que só acadando a meta de cero emisións lograremos mitigar o cambio 
climático producido polo efecto invernadoiro. Tamén de que as materias 
primas escasean e non son ilimitadas, polo que temos que facer un uso 
máis responsable delas seguindo modelos de economía circular. 

A natureza deunos un aviso con consecuencias que xa todos sabemos. 
Temos os coñecementos e as ferramentas para virar cara un planeta máis 
sostible en todos os aspectos (económico, social e ambiental). Cumprindo 
coas metas marcadas pola Axenda 2030 da ONU e os seus 17 Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible poderemos logralo e así evitar consecuen-
cias tan duras como as que tivemos que vivir no ano 2020 que xa remata. 

www.agroamb.com
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ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG273 – AXUDAS PARA A REDUCIÓN DO IMPACTO DO 
BREXIT (CHEQUE BREXIT)

FINALIDADE: Estas axudas teñen como obxecto apoiar ás empresas galegas mediante a 
realización de servizos de consultaría para a elaboración dun diagnóstico empresarial 
e/ou un plan de continxencia na procura de minorar os efectos do Brexit sobre as 
empresas galegas.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran algún dos se-
guintes requisitos:

a. Que Reino Unido sexa un dos seus 5 principais mercados intracomunitarios de 
exportación/importación.

b. Que exportasen/importasen ao/do Reino Unido máis de 100.000 euros nos tres 
últimos exercicios.

c. Que o Reino Unido supoña un mínimo do 10% da súa exportación/importación 
intracomunitaria total.

2. Tamén deberán cumprir o seguinte:

a. Que estea constituída como sociedade mercantil.

b. Que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Ga-
licia.

c. Que estean ao día das súas obrigas coa Facenda Pública estatal, coa Comuni-
dade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

INVERSIÓNS OU GASTOS COMPUTABLES:
1. Serán subvencionables os servizos de consultaría que se materialicen nos seguintes 
conceptos:

a. Diagnóstico empresarial: comprenderá unha análise do negocio da empresa 
con Reino Unido en termos de clientes/provedores/dependencias loxísticas 
(cadea de subministro ou de comercialización), marco legal e regulatorio, 
marco financeiro e fiscal e o nivel de implantación da empresa no país e as 
súas repercusións, con identificación do grado de exposición da empresa ante 
os efectos do Brexit no seu negocio, e comprenderá o nivel de preparación 
para enfrentarse a eses cambios e identificará os aspectos máis relevantes a 
actuar en base a súa situación actual.

b. Plan de continxencia Brexit: incluíndo unha folla de ruta das diferentes ac-
cións que a empresa tería que abordar en cada ámbito (estratexia, mercados, 
operacións, marco legal e regulatorio, marco financeiro e fiscal, e aduanas) 
con identificación e deseño de accións concretas para mitigar os riscos aos que 
está exposta a empresa.

c. As empresas solicitantes deben acreditar que a consultora ou consultoras que 
vaian prestar estes servizos cumpren os seguintes requisitos: a) que se trate 
dunha consultora do Reino Unido ou dunha consultora que conte cun acordo ex-
plícito de colaboración con outra do Reino Unido para a prestación do servizo; 
b) ter realizado polo menos 5 servizos de asesoramento en temática de Brexit.

2. Os gastos subvencionables non poderán ter comezado antes da presentación da 
solicitude de axuda no Igape. Ningún dos custos alegados sobre os que se solicita a 
subvención poderán ser incorridos con carácter previo a esta presentación; de ser así, 
o proxecto no seu conxunto sería non subvencionable.

3. O período de execución dos gastos subvencionables denomínase prazo de execución 
do proxecto e abarcará desde a data de presentación da solicitude ata o remate do 
prazo establecido na resolución de concesión, que non poderá superar a data esta-
blecida na resolución da convocatoria. Calquera gasto realizado fóra deste período 
non será subvencionable.

4. Os provedores non poderán estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante 
nin cos seus órganos directivos ou xestores.

5. Cando o importe subvencionable dos servizos que se van adquirir a un mesmo pro-
vedor supere as contías establecidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos 
do sector público, para o contrato menor (importe igual ou superior a 15.000 � no 
caso de prestación do servizo, no momento de publicar estas bases), o beneficiario 
deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores con carácter 
previo á prestación do servizo, agás que polas súas especiais características non exis-
ta no mercado suficiente número de provedores que os presten. Neste caso, presen-
tarase un escrito acreditativo desta circunstancia, asinado polo representante legal 
ou por un experto independente.

6. En ningún caso os gastos dos servizos subvencionables poderá ser superior ao valor 
do mercado.

7. O gasto máximo subvencionable dos servizos solicitados de acordo ao artigo 5 será 
o seguinte:

a. Pemes: 25.000 euros.

b. Grandes empresas: 40.000 euros.

c. De superar estes gastos máximos procederase a axustalo gasto subvencionable 
a estes límites máximos.

8. Admitirase unha única solicitude por empresa.

Axudas e subvencións

CUANTÍA DAS AXUDAS:
A subvención será dun máximo do 80% dos gastos subvencionables, coa seguinte dis-
tinción dependendo do tipo de solicitante:

 — Pemes - 80 %
 — Empresas con ata 500 empregados - 70%
 — Empresas con máis de 500 empregados - 60%
 — Subvención en réxime de concorrencia non competitiva e incardínanse no ré-

xime de axudas de minimis.

PRAZOS: Prazo de presentación de solicitudes ata o 17/01/2021

Máis información:
 — Resolución do 4 de febreiro de 2020 (DOG Nº37 do 24/02/2020) - Bases regula-

doras e convocatoria 2020
 — Real Decreto 463/2020 (BOE Nº67 de 14/03/2020) - Suspensión de prazos ad-

ministrativos.
 — Resolución do 20 de maio de 2020 (BOE Nº145 de 23/05/2020) - Derogación da 

disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020 polo que ser reanudan 
os prazos con efecto desde o 1 de xuño de 2020

 — Resolución do 17 de xuño de 2020 (DOG Nº125 do 26/06/2020) - Modificación 
das bases

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 no Instituto Galego de Promoción Económica, a través do teléfono 
902.300.903, en www.igape.es, ou en informa@igape.es.

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.
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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

Axudas e subvencións 25
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Lugar: Toronto, Canadá

Datas: 13 ao 16 de maio de 2021

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

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

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

Datas: 16 ao 19 de marzo de 2021

Máis información: http://surmueble.es

Evento que alberga aos sectores do moble e a decoración para mostrar produ-
tos e novidades 

Lugar: en París, Francia.

Datas: do 26 ao 30 de marzo de 2021

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: Nantes. Francia

Datas: 24 ao 25 de marzo de 2021

Máis información: www.boisenergie.com

Feira de madeira para o sector da enerxía

Lugar: Estocolmo, Suecia.

Datas: 8 ao 14 de febreiro de 2021

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

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores

Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas: 02 ao 05 de febreiro de 2021

Máis información: www.abimad.com.br

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

IDS Interior Desing Show

Feria SURMUEBLE Sevilla 2021

Maiso & Objet PARÍS

Bois Energie Nantes

Stockholm Design Week – Stockholm Fur-
niture & Light Fair

ABIMAD 2021

Lugar: PVA Expo Praga. República Checa

Datas: 04 a 06 de febreiro de 2021

Máis información: www.for-wood.cz 

Feira de construción de madeira

Máis información: www.abimad.com.br

Lugar: Guadalaxara, México

Datas: 17 ao 21 de febreiro de 2021

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

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

Lugar: Oporto, Portugal

Datas: 07 ao 11 de abril de 2021

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

Feira de deseño e decoración.

Lugar: Feria de Valencia

Datas: 2021

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

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

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

Datas: 09 ao 11 de marzo de 2021

Máis información: www.dubaiwoodshow.com 

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

Lugar: China Foreign Trade Centre Canton-Guangzhou, China

Datas: 18 ao 31 de marzo de 2021

Máis información: www.ciff-gz.com/en

Feira do moble

For Wood

Expo Mueble Internacional 

Feria InterdecoraçãoMaiso & Objet PARÍSMaiso & Objet PARÍS

FIMMA Maderalia 2021 
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DUBAI WOODSHOW

CIFF 2021 China Internacional Furniture Fair 



Lugar: Londres, Reino Unido

Datas: 01 ao 09 de maio de 2021

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

Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar

Lugar: Asturias, España

Datas: 17 ao 19 de xuño de 2021

Máis información: www.asturforesta.es

Feira  forestal internacional  

Lugar: Centro Costa Salguero, Bos Aires. Arxentina

Datas: 02 ao 06 de xullo de 2021

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

Feira internacional de madeira e tecnoloxía

Grand Design Live London

ASTUR FORESTA 2021 

FITECMA 2021

Feiras
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