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Editorial

Dirixirme a vós pouco despois da celebración do noso vixésimo aniversa-
rio, faime lembrar as intensas emocións que vivimos aquel día. O máis 
salientable foi poder ver a tantos amigos que, por mor das restricións, fa-
cía moito tempo que non coincidiamos. A pandemia obrigounos a aprazar 
a celebración pero ese día deixaranos para sempre un recordo luminoso 
e feliz.

Sen embargo, non significa o final dun tempo tan estraño como o vivido. 
Aínda ameazan moitas incertezas. Os que están enriba da onda, mante-
ñen a súa preocupación, preguntándose cando sentirán a freada e virá a 
baixada, e se teñen as alforxas precisas para o que veña despois ou se a 
seguinte travesía chegará tendo demasiada estrutura. Por outra banda, 
aos que lles colleu por debaixo da onda, aínda loitan por saír a respirar e 
recuperar os folgos. 

A todos, preocúpanos a inflación, o desabastecemento, as dificultades 
para atopar relevo aos profesionais que se xubilan, o anunciado incre-
mento da presión fiscal ou as cotizacións, entre outros. Parece que aínda 
hai moita néboa, pero non temos máis opción que navegar.

Como ben sabedes, un líder empresarial ten que transmitir confianza e 
serenidade. Para iso, é fundamental compartir as súas inquedanzas e pre-
ocupacións con quen sinte e padece como el; iso debe ser o Cluster: o 
ombreiro no que apoiarnos, un bo amigo que nos escoita e nos comprende 
cando nos sentimos angustiados.

Hai un tempo, decidimos que o CMD tiña que ter rodas para acompañar 
aos nosos socios. Así o facemos sempre que podemos. O COVID impúxonos 
unha paréntese, pero na última Xunta Directiva retomamos esa costume 
visitando a CETIM e usando as súas propias instalacións para reunirnos. 

Desexamos que pronto sexan outros compañeiros os que se animen a en-
sinarnos a súa empresa. Non deixa de sorprendernos o resultado de tanto 
esforzo e determinación. Todos cremos que resulta moi positivo para for-
talecer a confianza e forxar alianzas.

Tamén queremos recuperar as reunións que tiñamos coas autoridades, nas 
que había unha participación activa por parte dos asistentes. Naqueles 
encontros, os participantes facían propostas moi interesantes que acaba-
mos recollendo para enriquecer os nosos argumentarios. 

O día do aniversario, escoitamos un discurso estimulante do presidente da 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e presentamos un libro da historia 
do noso sector. Unha aportación á que Jaime Bermúdez (un dos principais 
impulsores do Cluster), dedicou oito anos da súa vida. Unha mostra de 
xenerosidade infinita e un legado impagable. Ademais, vimos un vídeo que 
recompilaba os logros do CMD ao longo destas dúas décadas. Creo que non 
defraudaría aos visionarios fundadores que lle deron o primeiro impulso. 

Nunca se saberá o efecto que tivo o Cluster no sector. Directa ou indi-
rectamente, todos nos beneficiamos. Todo foi GRAZAS aos socios quen 
durante tanto anos mantiveron, mantiveches, a confianza neste instru-
mento de transformación que representa o CMD. A súa/vosa xenerosidade 
plantou unha semente que agora xermina nas novas incorporacións. Nos 
que puideron comprobar os resultados e se animan a arrimar o ombreiro 
e integrarse nesta gran familia que somos.

Despídome de vós escribindo mentres vexo pola fiestra como a borrasca 
invernal azouta as árbores. No próximo número estaremos noutra esta-
ción. Coñecemos os ciclos imparables da natureza. Neles, inspiráronse 
economistas como Kondrátiev para explicar os ciclos económicos. Os seres 
vivos amorean enerxía para o inverno, pero sempre chega a primavera 
coa súa luz rutilante para reanimar a forza vital que parece durmida. 

Se algo aprendín ao longo da miña vida profesional é que non debemos to-
mar decisións en medio da euforia ou a desesperación. A vida da empresa 
ten a súa propia inercia e nunca estamos nin tan ben ni tan mal como nos 
parece en medio do suceso. É clave saber manter o rumbo cara os nosos 
obxectivos, sen escoitar os cantos de sirena nin os gritos de pánico. Esa 
bendita temperanza é a que os desexo a todos.

Non quixera despedirme sen desexarvos unhas festas cheas de felicidade 
e o anhelo sincero dun novo ano con ilusionantes proxectos e de momen-
tos compartidos xuntos.

Recibide un forte e afectuoso abrazo. 

Tras un duro inverno, sempre chega a primavera coa 
súa luz para reanimar a forza vital que parecía durmida 

José Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia tivo a sorte de xuntar, no marco do seu vixésimo aniversario, aos cinco presidentes que tivo a entidade 
desde o seu nacemento: Ricardo García Borregón, Ángel Hermida, José Blanco, Alfredo Rodríguez e José Manuel Iglesias. Cinco personalidades 
diferentes pero co mesmo entusiasmo e empuxe para situar ao CMD nun lugar destacado na economía e a industria galega. Con eles, os asociados 
e colaboradores da entidade puideron compartir as súas vivencias e experiencias durante as súas presidencias. Da súa man, podemos coñecer as 
diferentes etapas que atravesou o CMD, coincidindo cos diferentes momentos sociais e económicos, e como afrontaron tanto as crises como as 
situacións de bonanza e, sobre todo, como albiscan o futuro da entidade.

Cinco potentes personalidades, cinco momentos diferentes pero o mesmo compromiso, 
fortaleza e tesón por situar ao Cluster e ao sector da madeira galego nun lugar destacado

O CMD reúne aos cinco presidentes da súa historia, no 
seu 20 Aniversario, onde a nostalxia, a emotividade e a 
ilusión por un futuro prometedor foron as protagonistas

Revista Albura
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Impulso e dirección no arranque do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia

Ricardo García Borregón (2001-2005)

Ricardo García Borregón foi o primeiro presidente da entidade, desde o seu nacemento, no ano 2001, ata 2005. Se algo define a súa presidencia 
foi o esforzo e dedicación nesta primeira etapa, na que construír un proxecto común e conseguir a confianza das empresas galegas foi prioritario. 
García Borregón quixo, en primeiro lugar, lembrar e agradecer ás persoas que, desde os primeiros momentos, cando esbozaban o deseño e a 
necesidade de creación da institución, ofreceron o seu tempo e apoio.

“Desde o mozo Centro Tecnolóxico da Madeira, CIS Madeira, diri-
xido entón por Jaime Bermúdez. Do seu consello asesor, saíu a pri-
meira Comisión de Traballo, composta por destacados empresarios 
do sector, que se encargou de elaborar todos os estudos sectoriais 
preliminares dirixidos polo profesor Gurriarán, da Universidade de 
Vigo. Contamos co apoio decidido e imprescindible de quen dirixía 
as institucións públicas, comezando polo presidente da Xunta de en-
tón, Manuel Fraga, e o conselleiro Orza. Mención destacada para o 
conselleiro de Industria de entón, Juan Yuste, quen tivo un papel 
fundamental durante os catro primeiros anos que presidín”, sinalou 
García Borregón.

Durante a súa intervención, o primeiro presidente da entidade destacou dous momentos especialmente significativos: o acto de constitución do 
CMD, o 20 de abril de 2001, que significaba o punto de partida tras un longo período de prolegómenos e traballo. E a presentación do primeiro 
Plan Estratéxico que definiu os obxectivos, as liñas, os eixes estratéxicos e un calendario de execución.

Quixo ter un emotivo recordo para todos os empresarios que lle acompañaron na súa etapa como presidente quen, xenerosamente, aportaron o 
seu tempo, os seus coñecementos e experiencias. 

En canto ao futuro, “hai unha gran e ilusionante tarefa por diante. O fin co fin de mellorar a competitividade da cadea monte, madeira e indus-
tria, fundamental para o equilibrio e o desenvolvemento social e económico de Galicia”, destacou. 

Ricardo García Borregón rematou a súa intervención cunhas cariñosas palabras para Jaime Bermúdez con quen compartiu anos de traballo en 
empresas do sector e ao inicio deste Cluster, traballando xuntos duramente moitos anos. Agradeceulle, publicamente, o gran legado histórico 
que deixa ao sector coa súa obra, “La vida entre la madera: cien años de historia de los tableros derivados de la madera en España”.

Esforzo e dedicación no segundo mandato do CMD

Ángel Hermida (2005-2007)

Ángel Hermida presidiu a segunda época do Cluster da Madeira e o 
Deseño, nunha etapa onde o asociacionismo non estaba aínda inte-
riorizado. Na súa intervención, quixo destacar o esforzo que se fixo 
desde a entidade por facer comprender a importancia do traballo en 
unidade, co gallo de compartir sinerxias e poder ser máis competi-
tivos. Neste sentido, puxo de manifesto o importante camiño per-
corrido desde os anos nos que presidiu o CMD ata hoxe: do traballo 
individualizado, a comprender que unicamente actuando conxunta-
mente toda a cadea de valor da madeira, poderán obterse grandes 
resultados como sector. 

Hermida sinalou o que para el é o gran logro como sector: a unidade, 
a día de hoxe, da cadea, que motivou o crecemento das empresas e, 
polo tanto, o crecemento do sector da madeira galego.
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Profesionalidade e empeño, o que mellor define a época de 
José Blanco como presidente do CMD (2007-2011)

“A maior parte das vivencias da miña etapa como presidente son moi 
positivas”, destaca José Blanco. Segundo compartiu cos asistentes, a 
Xunta Directiva na que estivo durante catro anos, recolleu o legado 
dos seus predecesores, nunha época na que se atopaban en plena 
ebulición. “Atopámonos coas bases asentadas e o que tiñamos que 
facer era botar leña ao fogo para que aquelo medrara”, lembrou. 

Blanco destacou que ten “un gran recordo das persoas coas que 
compartín aquelas longas xuntas directivas ata horas intempestivas. 
Todos tiñamos claro o obxectivo marcado: que o sector da madeira 
estivera no lugar que merecía. Discutiamos moito traballando porque 
era a maneira que, tendo diferentes puntos de vista, chegar a acadar 
boas decisións”. 

O terceiro presidente da historia do CMD tivo unhas cariñosas pala-
bras para “o labor tan importante dos xerentes e persoal do Cluster. 
Tiven a sorte de vivir unha época na que me atopei con grandes pro-
fesionais pero, sobre todo, con grandes persoas”. 

Para José Blanco, o “CMD ten unha boa saúde para afrontar o futuro”, 
e quixo lembrar aos asistentes que para estar nunha asociación “cóm-
pre ser xenerosos e convencerse que xuntos se conseguen moitas máis 
cousas”.

A xenerosidade e determinación dos cinco 
presidentes foi clave para o posicionamento 

e devir do CMD

Alfredo Rodríguez presidiu unha época marcada por unha 
crise global, na que a súa perseveranza e compromiso foron 
claves para manter a unidade e ilusión no eido do Cluster. 
Foi durante os anos 2011-2015

“Cunha crise global, inmobiliaria e financeira que afectou a todos os 
sectores industriais, a miña primeira etapa como presidente do CMD 
foi complicada”, lembra Rodríguez. “Tras un tempo de loita no que 
un pequeno número de empresas obstinouse no convencemento de 
soster uns obxectivos claros e o minimamente dispersos do Cluster, 
cunha representatividade máis baseada no Know-How e a creación de 
valor e menos representatividade patronal, permitiu que a entidade, 
en lugar de languidecer, gañara peso específico dentro da cadea e se 
consolidara como unha institución realmente aglutinadora da cadea e 
o seu hábitat político-económico”, destaca. 

Xa no terreo persoal, esta etapa permitiulle compartir e aprender de 
grandes persoas e empresarios cos que acadou unha boa relación de 
amizade, ademais de profesional. O cuarto presidente do CMD des-
taca a gran calidade humana e empresarial que alberga o Cluster, a 
quen lle augura e desexa, un futuro prometedor. 

O actual presidente do CMD, desde o ano 2015, marca unha época na que a cadea de valor da madeira está máis unida que 
nunca, empatizando cos diferentes elos da mesma, grazas ao seu discurso unificador 

José Manuel Iglesias, actual presidente do CMD, comezou a súa intervención agradecendo o papel destacado dos seus predecesores, así como ao 
equipo do Cluster. Pero, sen dúbida, o seu agradecemento máis sentido foi para os socios, pola súa confianza e xenerosidade. Tamén quixo desta-
car a paciente virtude da Administración que, algunhas veces, tivo que “soportar a nosa frustración pero que apostou por nós e polo noso sector”. 

Iglesias quixo facer unha especial mención ao traballo desenvolvido coas diferentes asociacións da cadea. Segundo indicou, na contorna do 
interese común, “reunímonos todos; todas as maneiras de enfocar unha mesma fe no sector da madeira de Galicia”. “O resultado-continou-
deveu nun gran salto, xa que grazas a ese aliñamento de intereses e á sensibilidade da Administración, conseguíronse grandes logros por todos 
coñecidos”.

O presidente do CMD emociónase ao destacar que atopouse, no seo do Cluster, con grandes executivos quen hoxe, son amigos; “persoas admi-
rables de alta categoría que, co seu perfil, forxaron o que somos hoxe”, sinalou.

Para José Manuel Iglesias, o que fai forte a unha institución é a co-
herencia. Neste sentido, rematou a súa intervención subliñando que 
“se algo sentín ao longo da miña presenza no Cluster é que somos 
predicibles, que se sabe cal é a nosa postura, sempre sustentada na 
reflexión e aliñada cos nosos principios. Pode ser difícil a curto prazo 
pero todos temos interiorizado que para celebrar outros vinte anos, 
esa debe ser a nosa forma de proceder”. 

Sen lugar a dúbidas, contar cos cinco presidentes da historia do CMD 
foi un momento emotivo e máxico, dun valor innegable, que serviu 
para comprender as diferentes etapas polas que atravesou o Cluster, 
desde o seu nacemento ata o día de hoxe.  

Revista Albura
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O CMD celebra o seu 20 Aniversario destacando as máis 
de 10.400 accións levadas a cabo durante este período
O evento congregou a todos os presidentes da entidade, ás asociacións da cadea de valor 
da madeira, personalidades do sector e representantes da Administración quen compartiron 
os seus mellores desexos para cumprir 20 anos máis

No marco da celebración presentouse o libro “La vida entre la madera: Cien años de historia 
de los tableros derivados de la madera en España”, escrito por Jaime Bermúdez e editado 
polo CMD coa colaboración de XERA

8 20 Aniversario CMD e presentación do libro de Jaime Bermúdez

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) reuniu aos seus 
asociados, personalidades do sector, asociacións de toda a cadea de 
valor da madeira, entidades colaboradoras e representantes da Ad-
ministración para compartir con eles e, coa sociedade en xeral, os 
vinte anos da entidade. Nun acto celebrado na Finca 13 Pinos, de 
Santiago de Compostela, o CMD fixo un percorrido polas principais 
actividades desenvolvidas durante este período. Son máis de 10.400 
accións, entre as que destacan 42 cursos impartidos, 731 persoas for-
madas, 47 proxectos de innovación, 13 proxectos europeos, 5 plans 
estratéxicos, 57 accións de internacionalización, 2.023 asistentes a 
Xornadas de Arquitectura, 48 alianzas estratéxicas, 321 accións de 
divulgación, 5.518 seguidores en redes sociais e 1.780 impactos de 
comunicación. Un total de 10.412 accións que axudaron ao CMD, no 
ano 2014, a obter a Gold Label, medalla de ouro de excelencia en 
xestión, sendo o único Cluster da industria da madeira en Europa en 
obter este recoñecemento e que certifica que os proxectos desenvol-
vidos están ao máximo nivel competitivo.

Cinco presidentes, 11 socios de honor e sabios nos que mi-
rarse 

O acto, que contou con Ignacio Balboa como mestre de cerimonia, 
contou coa presenza dos cinco presidentes da entidade desde a súa 
fundación: Ricardo García Borregón, Ángel Hermida, José Blanco, Al-
fredo Rodríguez e José Manuel Iglesias, quen compartiron as súas ex-
periencias e os diferentes momentos polos que atravesou a entidade, 
ligados ao momento económico e social de cada etapa. Ademais, des-
tacaron anécdotas que viviron durante a súa presidencia e destaca-
ron aspectos curiosos para o desfrute dos asistentes. A intervención 
dos presidentes pechouse cunha mensaxe de optimismo, destacando 
como as empresas do CMD están chamadas a xogar un papel funda-
mental nos próximos 20 anos, polo protagonismo que a madeira ten e 
terá cara o futuro sostible ao que debemos camiñar como sociedade.

Por outro o lado, o CMD destacou a figura dos seus socios de honor, 

figura instaurada no ano 2009 para destacar o labor de promoción e 
compromiso no uso da madeira por parte de persoas, institucións ou 
grupos empresariais. Na actualidade, o Cluster conta con 11 socios de 
honor, auténticos embaixadores das bondades da madeira e grandes 
aliados para a posta en marcha en común de proxectos: Xosé Ote-
ro Pombo, Xosé Lois Martínez, Consorcio da Cidade de Santiago de 
Compostela, Grupo Inditex, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
Fundación Juana de Vega, Escola Técnica Superior de Arquitectura da 
Coruña, Tomás Alonso, Fundación Laboral da Construción, Universi-
dade de Santiago de Compostela e Venancio Salcines.

Un dos principais activos que ten o CMD é a sabedoría dos seus so-
cios máis veteranos, os verdadeiros emprendedores, os que abriron 
o camiño ás novas xeracións. Simbolizan o esforzo por acadar os 
obxectivos marcados, por buscar a excelencia, o bo facer, a repu-
tación persoal e profesional. O CMD fixo unha homenaxe aos seus 
sabios, proxectando un vídeo no que Ramón García, Daniel Villapol e 
Cándido Hermida comparten como foron os seus inicios. A entidade 
recoñece que, por sorte, non son os únicos; o CMD conta con numero-
sos sabios entre os seus asociados para continuar aprendendo, sendo 
este o mellor legado e inspiración para as novas xeracións. 
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Foi un día emocionante de reencon-
tros, de análise do traballo realizado 
no seo do Cluster e do desexo firme 
e compartido de camiñar cara outros 
vinte anos máis coas mesmas ganas 
e ilusións

O asociado, o maior valor do CMD

Un dos momentos máis emotivos da Xornada viviuse coa proxección 
dun vídeo onde os asociados do CMD, máis de 44, expresaron cal é 
o seu sentimento acerca do Cluster e como ven o futuro do mesmo. 
Unidade, colaboración, innovación, competitividade... son os con-
ceptos que máis se repetiron, destacando a responsabilidade que 
aceptan as empresas do CMD no camiño cara a sustentabilidade, li-
derando un cambio que a sociedade está obrigada a asumir, tendo na 
madeira á súa principal aliada.

20 Aniversario CMD e presentación do libro de Jaime Bermúdez

Unha vida entre a madeira

O broche de ouro dos actos de conmemoración púxoo Jaime Bermú-
dez, personalidade histórica do sector, coa presentación do libro “La 
vida entre la madera. Cien años de historia de los tableros derivados 
de la madera en España”. A publicación, editada polo CMD coa cola-
boración da Axencia Galega da Industria Forestal, realiza un exhaus-
tivo labor de investigación ao longo de cen anos de historia dun elo 
da cadea de transformación da madeira: a industria de fabricación 
de taboleiros derivados da madeira. Grazas a este libro, todos os que 
se acheguen a el poderán comprender a magnitude desta tipoloxía de 
empresas, a súa capacidade de tracción no conxunto do sector, o seu 
esforzo constante no desenvolvemento tecnolóxico e a innovación de 
novos produtos.

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, foi o encar-
gado de clausurar esta cita histórica, reivindicando o seu compromiso 
coas pemes do sector forestal a través da aposta pola competitivi-
dade e o deseño no seu modelo produtivo. Feijóo referiuse á im-
portancia de promover o deseño como factor de diferenciación das 
empresas do sector.

Ademais, sinalou que a bioeconomía e a transición verde son claves 
desde o punto de vista tanto da recuperación económica como a nivel 
climático. 

O presidente da Xunta de Galicia rematou a súa intervención lem-
brando que o sector da madeira é un vector estratéxico para o futuro 
do rural, pechando un día que permanecerá na memoria de todos os 
que forman parte do CMD, servindo de motivación para continuar ou-
tros vinte anos máis apostando pola innovación, o desenvolvemento 
e a unidade do sector da madeira galego. 

O presidente da Xunta de Galicia 
salientou, na clausura dos actos, a 
importancia de promover o deseño 
como factor de diferenciación das 

empresas do sector
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A madeira espértanos os sentidos e as sensacións sendo como é, un 
material vivo, con características biofílicas que refiren á paixón que 
se sinte polo que está vivo. Trátase do material na construción máis 
directo da natureza, máis próximo á nosa infancia. Acompaña aos 
insomnes vendo teitumes de viguetas traballadas e vigas de cortes 
imperfectos, todos estes elementos, hoxe cubertos de elementos de 
falso teito debido ao confort e as normativas. 

A madeira é un material higroscópico, regulador da humidade am-
biental que amosa unha baixa condutividade térmica, o que axuda a 
manter unha temperatura interior equilibrada e, pola súa composi-
ción porosa, axuda a preservar dos campos electromagnéticos está-
ticos e a colaborar na limpeza do aire. Todas estas características, 
e máis, fan que sexa un material que favorece e contribúe á saúde 
dos seus usuarios; do mesmo xeito, a gran variedade de especies na 
natureza, da orde de 30.000 distintas, as particulariza e individualiza 
nas súas peculiaridades.

José Manuel Bermúdez, profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da 
Coruña, achéganos ás particularidades deste material, a través dun relato emo-

cional e sentimental

A madeira conéctanos co máis íntimo da nosa 
esencia e espértanos todos os sentidos 

10 A madeira e os sentidos
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José Manuel Bermúdez

A madeira e os sentidos

A vista: a gran variedade de cores e veteados, as harmoniosas vetas 
dos castiñeiros, alerces, olmos, piñeiros tea, oliveiras, valorándose a 
identidade nas imperfeccións como ocorre cos listados, veteados nas 
pedras singulares. 



11

Revista Albura

As árbores conéctanos coa vida, con-
forman e melloran a nosa contorna e 
convértense no noso futuro recomen-
dable e beneficioso para a arquitectura

11
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José Manuel Bermúdez

Tamén se aprecian as madeiras uniformes, as non veteadas de, por 
exemplo, o cembro ou a pereira que, sendo moi estable, utilizouse 
en regras, escuadras e  cartabóns. Estas madeiras, arquitectonica-
mente, representan panos abstractos en arquitecturas que necesitan 
unha predominancia da neutralidade, fronte á presenza da veta. 

Ao oído, as madeiras son resonantes e musicais; sonan por percu-
sión nos xilófanos; as madeiras de ébano, boj, palosanto, pau ferro, 
abeto, cedro, sicomoro, arce..., convértense en diapasóns, mastros, 
caixas acústicas. As singularidades dos violíns Stradivarius, elabora-
dos con abeto del Val di Fiemme que creceron nun período de frío 
extremo en Europa e que fixo que a madeira fora máis compacta e, 
de aí, a singularidade da tímbrica destes prezados violíns. O ecoar 
de solos e entrevigados nos edificios de madeira, conéctanos ao son 
dos instrumentos.

E o tacto nas expresións ou cancións como tocar madeira, knock on 
wood, superstición ou crenza nos espíritos das árbores ao escoitar o 
son do cotobelo contra a madeira. A madeira é agradable ao tacto, 
non absorbe o calor humano e lémbranos o sol tépedo e a suavidade 
da pel; podemos camiñar descalzos con sensación de confort e ca-
lidez. As madeiras poden ser suaves, duras, durísimas, pero nunca 
frías. As cores poden ser esbrancuxadas como o chopo, e negras como 
ébano; amarelas, como acacia; vermellas, como o amaranto; grises 
como o índigo; marrón como a nogueira... unha paleta de cores in-
terminable. 

O cheiro, o máis evocador dos sentidos, entre os que se atopa o 
aroma de cedro que lembra a papelería tradicional; a madeira de 
alcanfor que repele os insectos; tamén son cheirosas e perfumadas o 
sándalo e a aquilaria. 

O gusto: aínda que poida parecer imposible, podemos comer brotes 
de bambú, masticar pau de regaliz, e cociñar aromatizando sobreme-
sas con cortizas das árbores cinnamomun verum, o canelo, incluso a 
Yacaratiá ou Jacaratia Spinosa, cuxa madeira despois do proceso de 
cocemento, convértese nunha madeira comestible. 

A madeira como material de construción

A madeira é un material de características construtivas moi favora-
bles e, de entre elas, está a de ser renovable, de baixa enerxía en 
fabricación, de baixa toxicidade, de importante absorción de CO2. 
Tamén é duradeira, reutilizable, reciclable e compostable. Construír 
con madeira, segundo o Journal of Sustainable Forestry, reduce de 
maneira importante as emisións de dióxido de carbono; emítense 
menos gases de efecto invernadoiro en comparación co formigón ou 
o aceiro e se podería reducir entre o 14% e o 31% de emisións de CO2 
a nivel global.

As árbores son estruturas perfectas, pezas verticais cal rañaceos, 
mellor deseñados, flexibles e adaptativos, sendo os mellores exem-
plares os que logran alturas como edificacións importantes. En Vivei-
ro temos O Avó, eucalipto glóbulus, que se cre é a árbore máis alta 
de España e, tamén, está considerada a máis alta de Europa, con 71 
metros.

O primeiro elemento estrutural, probablemente, sexa a árbore caí-
da, antes que calquera outra estrutura adobe, barro, pedra... un ele-
mento preciso que traballa a flexión, estrutura de vasos, cunha direc-
cionalidade estrutural. Trátase dunha viga perfecta que se pode unir 
por atado, con variedade de xeometrías distintas que conformarían 
as distintas pezas da estrutura antes da invención das ferramentas. 

O fogo e a madeira

Presuponse que a madeira é altamente combustible e, sen embar-
go, é resistente ao calor intenso sen queimarse en especies como o 
breixo, o ébano e a acacia que son as madeiras preferidas, previo 
tratamento, para as pipas de fumar.

En xeral, as madeiras teñen unha baixa condutividade térmica que 
resulta nunha carbonización lenta 07 mm/min, proba da importancia 
do valor resistente da sección como valor da súa seguridade fronte 
ao fogo.

Por último, a literatura e as árbores, onde estas nos conectan cos 
conceptos de Arboreterapia ou o Treehugger. Un pinsapo que plantan 
ao nacemento de Ramón Otero Pedrayo, “irmanciño”: “Eu, saudá-
bao, e ata lle daba abrazos”. Árbore da que non se separa, nin seque-
ra, trala morte desta por un temporal: “Cando lle abrín o peito, con 
gran dor, chorou bágoas dunha resina, de fino cheiro, grosas como 
gotas de choiva de tormenta”.

As árbores, conéctanos coa vida, conforman e melloran a nosa con-
torna e convértense no elemento natural máis antigo, no noso futuro 
recomendable e beneficioso para a arquitectura e o planeta.  

A madeira e os sentidos
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia homenaxeou ao Miradoiro 
da Cova, en O Saviñao, obra de Arrokabe Arquitectos, con motivo 
do Día Mundial da Construción Sostible. Para conmemorar esta efe-
méride, o presidente do CMD, José Manuel Iglesias, acompañado do 
alcalde de O Saviñao, Juan Carlos Armesto, un dos propietarios de 
Adegas Moure, enclave onde se sitúa o Miradoiro, Evaristo Rodríguez, 
un representante do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Rafael 
Castro, e os arquitectos responsables da obra, Óscar e Iván Andrés, 
Arrokabe Arquitectos, celebraron un acto simbólico no propio Mira-
doiro para poñer en valor as características sostibles da obra, así 
como a súa coidada e perfecta integración nunha contorna inigua-
lable. 

A Xunta Directiva do CMD sinala a elección desta obra pola súa ca-
pacidade en resolver a dificultade que engloba realizar unha inter-
vención nese espazo sen alterar a relación coa paisaxe e nunha oro-
grafía tan vertical. Ademais, queren destacar a aposta por parte dos 
responsables das adegas por investir en arquitectura dun modo sutil, 
respectando a natureza, a entidade da paisaxe e o espazo comercial 
e enolóxico no que se integra.

A madeira, a principal protagonista da obra

Segundo indican os arquitectos na memoria do proxecto, expúxose 
a edificación como unha estrutura aberta que se apoia no muro que 
salva o desnivel entre a pista e o primeiro bancal. A primeira deci-
sión consistiu en darlle continuidade ao espazo intersticial da parte 
alta, entre a nova peza e os edificios existentes da adega. Para iso, 
completouse a superficie da “terraza” superior, formada polo espazo 
entre as edificacións tradicionais, a pista intermedia e o espazo su-
perior da escaleira e a rampla que serven ao novo edificio da adega, 
cun novo forxado de losa de formigón. 

Arrokabe Arquitectos volven a sopren-
der cunha intervención que destaca 

por conxugar, á perfección, tradición e 
modernidade
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12 Día Mundial da Construción Sostible

O Cluster recoñece a importancia que ten que Adegas Moure, onde está integrado o Miradoiro, 
apostara por integrar arquitectura e natureza, nunha contorna envexable, a través da madeira

O CMD homenaxea ao Miradoiro da Cova polo 
seu respecto pola natureza e á entidade 

da paisaxe
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A madeira amosa, a través desta obra, 
todo o seu potencial, versatilidade e 
garantías á hora de adaptarse a cal-

quera esixencia e contorna
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13Día Mundial da Construción Sostible
Propúxose unificar a pavimentación de todo este espazo completando 
o empedrado existente na zona alta, entre edificacións. Desta forma, 
relaciónase todo o conxunto e o novo elemento constitúese como 
espazo central, de recepción de visitantes. 

Continuando coa estratexia de costura e integración dos diferentes 
elementos existentes, expúxose unha estrutura lixeira superposta ao 
muro de contención, que avanza sobre o bancal conformando varios 
niveis de estancia, esencial ente unhas zonas en planta alta á cota da 
rasante da pista e outras en planta baixa á altura do primeiro bancal.

O detalle construtivo empregouse de maneira consciente para mini-
mizar a clase de risco e empregouse madeira modificada acetilada, 
libre de biocida, polas súas altas prestacións en canto a estabilidade 
e durabilidade.

Unha malla de aceiro inoxidable serve de titor para plantas trepado-
ras contribuíndo á mimetización da edificación e resolvendo o control 
solar.

Unha obra amplamente recoñecida polo súa sensibilidade 
no uso da madeira

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia recoñece a clara sensibi-
lidade e o compromiso dos arquitectos coa madeira nesta obra, así 
como o seu coñecemento do material sabéndoo adaptar á perfección 
aos diferentes elementos. Ademais, a súa integración coa contorna 
representa perfectamente os valores da biofilia.

Esta homenaxe que realiza o CMD únese aos numerosos recoñece-
mentos que obtivo esta obra como o premio na Categoría Internacio-
nal dos Wood Design & Building Awards, seleccionada para a BEAU, 
Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo ou selección nos Pre-
mios Fad de Cidade e Paisaxe, entre outros.

A madeira, a gran aliada para camiñar cara un futuro sos-
tible

Coincidindo coa celebración do Día Mundial da Construción Sostible, 
o CMD quixo destacar unha serie de características da madeira que 
a converten nunha gran aliada na loita contra o cambio climático:

• Un maior uso dos produtos de madeira estimula a expansión dos 
montes e a redución dos gases de efecto invernadoiro

• O uso da madeira na construción permite aforrar enerxía ao 
longo da vida útil do edificio, xa que a súa estrutura celular 
proporciona un illamento térmico excelente: 15 veces mellor 
que o formigón, 400 veces mellor que o aceiro e 1.770 veces 
mellor que o aluminio

• Un metro cúbico usado en substitución doutros materiais reduce 
as emisións de CO2 en 1,1 toneladas polo que, cada m3 de ma-
deira aforra un total de 2 toneladas de CO2

• As emisións de CO2 xeradas pola construción dunha casa de 
formigón e aceiro permitirían a construción da mesma casa en 
madeira e quentala durante 27 anos

• Ademais, o 15% da madeira procedente de edificios e demoli-
cións poderíase volver a empregar como madeira de serradoiro 
e un 36% podería reciclarse en taboleiros e, outra boa porcenta-
xe, podería xerar enerxía limpa
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O curso, que tivo unha dura-
ción de catro xornadas, foi un 
auténtico éxito de convocato-
ria cubríndose a totalidade das 
prazas no momento do seu 
lanzamento e contando cunha 
ampla lista de espera

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, coa co-
laboración da Axencia Galega da Industria Forestal, 
organizou o curso de Formación de Instaladores de 
Estruturas de Madeira Contralaminada dirixido a 
traballadores en activo do sector da construción 
con experiencia previa como operarios de obra, 
preferentemente, en montaxe doutros sistemas 
estruturais de madeira.

A convocatoria do curso foi un auténtico éxito, 
cubríndose a totalidade das prazas no mesmo mo-
mento do seu lanzamento e contando cunha ampla 
lista de espera, polo que se espera poder realizar 
unha nova edición o próximo ano.

O obxectivo desta formación, que se celebrou nas 
instalacións da Fundación Laboral da Construción 
e contou cunha visita á fábrica de Xilonor na que estiveron acompañados 
por Zara Álvarez, foi formar na xestión e montaxe de obras de CLT, de xei-
to que os alumnos fosen capaces de interpretar a documentación técnica 
do proxecto, planificar a súa execución dispoñendo dos materiais, ferra-
mentas e medios auxiliares necesarios, así como as medidas de protección 
de saúde necesarias para acometer a súa montaxe, coñecendo os detalles 
construtivos necesarios para acometelos con éxito na obra.

Ao termo deste curso, os alumnos realizaron unha montaxe dunha sección 
construtiva onde puideron aplicar os coñecementos adquiridos durante 
a formación, grazas á implicación dos profesores Manuel Lobo, Alberto 
Duarte, Víctor Fuentes e Javier Álvarez.

14 Curso CLT
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Tralo éxito desta primeira edición, agárda-
se celebrar unha nova convotaria no pri-

meiro semestre do ano 2022

O CMD forma a montadores para 
construír con CLT

A construción en CLT como tendencia en arquitectura

A construción con madeira supón un cambio de paradigma a nivel 
medioambiental, industrial e, por extensión, a nivel profesional. O siste-
ma construtivo con CLT sitúanos ante unha construción de precisión onde 
cada peza debe encaixar á perfección para que muros, forxados e cuber-
tas funcionen. Cada vez son máis os estudos de arquitectura que apostan 
por innovar e implementar esta tendencia aos seus proxectos, recibindo 
importantes recoñecementos ao seu labor.
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Tralo éxito desta primeira edición, agárda-
se celebrar unha nova convotaria no pri-

meiro semestre do ano 2022
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia revalida o seu 
recoñecemento como Agrupación Empresarial Innovadora

O Ministerio de Industria, Comercio e 
Turismo aproba a súa inscrición no Rexis-
tro Especial de AEI´s tras unha valoración 
exhaustiva do seu Plan Estratéxico MADE 
2020-2023, que engloba 11 programas 
estratéxicos, 50 tipos de actividades e 211 
actuacións 

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo renovou a inscrición do 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia no Rexistro Especial de Agru-
pacións Empresariais Innovadoras. Dito Rexistro creouse en 2007 co 
obxectivo de seleccionar aos clústeres de ámbito nacional que reúnan 
uns determinados requisitos de excelencia e un Plan Estratéxico ope-
rativo e solvente.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia forma parte deste Rexistro 
de Agrupacións Empresariais Innovadoras desde o ano 2008. Desde en-
tón, cada catro anos, conseguiu renovar a súa inscrición en concorren-
cia cos mellores clústeres de ámbito nacional dos distintos sectores 
produtivos.

Este recoñecemento permite ás 
empresas asociadas, acceder a 
fondos de innovación para a posta 
en marcha de proxectos de mellora

A importancia do Plan Estratéxico MADE 2020-2023

A renovación chega tras unha avaliación exhaustiva por parte do Mi-
nisterio do Plan Estratéxico MADE 2020-2023, que engloba 11 progra-
mas estratéxicos, 50 tipos de actividades e 211 actuacións. Os pro-
gramas estratéxicos xorden como resultado da análise dos factores 
críticos detectados polas empresas asociadas ao Cluster en distintas 
reunións de traballo conxunto. Estes pretenden aproveitar as forta-
lezas das empresas e as oportunidades do mercado, en sintonía cos 
obxectivos que marca a Axenda para o Impulso da Industria Forestal 
e outros instrumentos de planificación estratéxica. 

15Agrupación Empresarial Innovadora

Os programas estratéxicos que contempla o Plan MADE 2020-2023, 
son: Internacionalización e novos mercados; Construción en madeira; 
Máis deseño; Innovación e Industria 4.0; Relación cos prescritores; 
Comunicación e Marketing; Sevizos directos; Conectados; Persoas; 
Cadea da Madeira; e Rede Cluster.

Un dos grandes retos aos que se enfronta o novo Plan Estratéxico 
é o deseño. Para o CMD resulta fundamental achegar o mundo do 

deseño e a edición de pro-
duto ao tecido empresarial 
da madeira. O CMD leva 
anos traballando na posta 
en valor do deseño e este 
Plan Estratéxico debe ser o 
que materialice esta aposta 
decidida.

Sen dúbida, o recoñece-
mento como Agrupación 
Empresarial Innovadora ser-
virá de impulso para alcan-
zar os obxectivos marcados 
no Plan Estratéxico, contri-
buíndo á mellora da com-
petitividade das empresas 
asociadas. 
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Os expertos coinciden en sinalar a madeira como base da 
bioeconomía e a sustentabilidade e animan a potenciar 

os seus novos usos en contrución e deseño

No marco das XI Xornadas de Arquitectura e Deseño que se celebraron no Hotel AC Palacio do 
Carme, de Compostela, e que contaron coa participación de preto de 100 arquitectos e deseña-
dores relacionados co sector da madeira

Preto de cen profesionais do mundo da arquitectura, o deseño e a 
industria da madeira déronse cita nas XI Xornadas de Arquitectura e 
Deseño, organizadas polo CMD coa colaboración da Axencia Galega da 
Industria Forestal, XERA, no Hotel AC Palacio do Carme, de Santiago 
de Compostela. 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 direc-
tor de XERA, José Ignacio Lema; o presidente do CMD, José Manuel 
Iglesias; a tesoureira da delegación de Santiago do Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, Carmen Rey; e o profesor da Escola de Arqui-
tectura da Coruña, José Manuel Bermúdez. 

Os estudos de Arquitectura MAS Arquitectura, ARKKE Arquitectura e 
Proyectopía foron os encargados de amosar as súas experiencias no 
emprego da madeira en diferentes disciplinas profesionais. Durante 
as súas intervencións quedou patente a versatilidade da madeira, 
ofrecendo diferentes solucións tanto en obra como en deseño. Todos 
coincidiron en sinalar que, inevitablemente, o sector da construción 
avanza cara un tipo de construción máis eficiente e sostible. Neste 
contexto, a madeira convértese no material idóneo posto que é unha 
das bases da bioeconomía e a sustentabilidade. De feito, púxose de 
manifesto o incremento interese de promotores e clientes por novas 
construcións en madeira. Trátase dunha tendencia crecente onde a 
madeira, como material natural e renovable e apoiándose na innova-
ción e tecnoloxía, ofrece as máximas garantías e posibilidades.

Ao termo das exposicións celebrouse unha mesa de debate, mode-
rada polo profesor José Manuel Bermúdez, á que se incorporaron as 
empresas Maderas Besteiro, Savia e Galopín, coa finalidade de com-
partir a visión industrial. O debate puxo de manifesto a necesidade 
de traballar conxuntamente industria, arquitectos e deseñadores 
para conseguir o crecemento da bioeconomía, cunha mirada sostible 
que marcará o futuro.

No foro destacouse que estamos 
ante o mellor escenario para a 

madeira e cómpre traballar conxun-
tamente para potenciar os seus 

novos usos

XI Xornadas de Arquitectura e Deseño16
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MAS Arquitectura

ARKKE Arquitectura

Proyectopía

Novos usos da madeira por explotar

Neste contexto,  os profesionais coinciden en apreciar un incremento 
do interese en novas iniciativas en construción en madeira. A posta 
en marcha do novo centro de produción de madeira contralaminada 
que comeza a operar en Galicia, é un claro exemplo desta aliñación 
entre oferta e demanda.

A madeira é o material do futuro; existe moito futuro na bioecono-
mía. Están a facerse produtos con madeira que, se espera, experi-
mentarán un incremento importante nos próximos anos. Mesmo se 
están a facer polímeros ou alimentos para o gando. En Vigo, xa se 
está a experimentar cos novos materiais nos automóbiles. No Más-
ter en Enxeñería da Madeira Estrutural, de PEMADE-USC, ensínase a 
facer infraestruturas de madeira, rañaceos como os que se fan nas 
cidades máis importantes do mundo, entre outros.

Sen dúbida, todos os profesionais coinciden en sinalar que nos ato-
pamos ante o mellor escenario para a madeira que debe ser apro-
veitado, traballando conxuntamente para potenciar os seus novos 
usos e poñer en valor todas as características naturais e sostibles do 
material.  

A cita destacou pola participación activa dos 
asistentes, amosando diferentes puntos de 
vista e poñendo o foco nos novos retos aos 

que se enfronta o sector

17XI Xornadas de Arquitectura e Deseño
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Celebración da Semana da Madeira a través 
de diferentes faladoiros entre asociados e 

colaboradores do CMD

O deseño, a construción en madeira, a biofilia e a innovación no sector foron os temas que 
se abordaron nos diálogos, celebrados en ESradio, entre os profesionais das empresas aso-
ciadas e colaboradores do CMD

A segunda semana de novembro celebrouse a Semana 
da Madeira en ESRadio, onde se abordaron diferentes 
aspectos de interese relacionados coa madeira entre 
empresas asociadas do CMD e colaboradores da entida-
de. Con esta iniciativa, realizada coa colaboración de 
XERA, pretendeuse achegar as diferentes aplicacións da 
madeira ao conxunto da sociedade.

Madeira e Deseño

A primeira das charlas versou sobre o deseño en madeira 
e contou coa participación de David García, responsable 
do departamento de Deseño do Grupo Ramón García, e 
José Luis Domínguez, da dirección creativa e artística 
de Mobalco. Durante a charla, púxose de manifesto a 
importancia do proxecto que está a desenvolver o CMD 
coa Xunta de Galicia para impulsar o deseño industrial 
en toda a cadea de valor da madeira. O obxectivo é iniciar un pro-
grama de apoio ás empresas galegas para avaliar novos mercados, 
analizar novos nichos de negocio, elaborar e certificar prototipos, 
desenvolvemento de catálogo propio e promover a comercialización. 
Trátase de afondar nos novos usos da madeira, o que implica facer 
unha dobre aposta pola innovación e o deseño. 

Neste sentido, o CMD tratará de axudar ás empresas a editar produto 
propio, construíndo un catálogo de produto nun nicho de mercado no 
que poidan competir en base ao seu coñecemento e ás súas capacida-
des produtivas. Facendo un símil co sector téxtil, trátase de pasar da 
confección á moda. De ser modistas a facer pret-à-porter. 

Parador de Muxía

Madeira e Construción

Outro dos faladoiros centrouse na construción en madeira e partici-
paron Xosé Otero Pombo, responsable de Construcións Otero Pombo, 
e Natalia Hermida, responsable de Desenvolvemento de Produto en 
Cándido Hermida. Neste diálogo, os expertos afondaron nos princi-
pais retos aos que se enfronta o sector, nun momento no que a ma-
deira está chamada a ser a gran protagonista en construción polas 
súas características ambientais e por ser unha das bases da bioeco-
nomía e sustentabilidade. 
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Neste sentido, destacáronse as aplicacións múltiples que ten a ma-
deira, por ser o material máis versátil do planeta. As industrias da 
madeira estiveron os últimos 20 anos traballando en gran cantidade 
de innovacións que agardan materializar agora. 

Grazas á madeira laminada cruzada (CLT), o da construción é un 
dos campos máis avanzados neste rexurdir da madeira. Existe unha 
enorme oportunidade no uso da madeira para edificación co gallo 
de mellorar a eficiencia enerxética e reducir as emisións de CO2 no 
sector da construción, un dos ámbitos económicos con maior impacto 
ambiental.

A Vaquería

Madeira e Biofilia

A biofilia non é un termo novo. O primeiro en empregalo foi Erich 
Fromm en 1964 para referirse á paixón que se sinte 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 estar en contacto coa natureza.

Desde o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia trabállase desde hai 
anos na posta en valor deste termo e todo o que conleva. Para falar 
dos beneficios que o contacto coa natureza ten para a saúde física e 
emocional, participaron neste faladoiro Daniel Carvajal, arquitecto-
director creativo de Galopín Playgrounds, e Beatriz Piñeiro, respon-
sable de economía circular do SERGAS.

Neste diálogo púxose de manifesto que a contorna na que vivimos 
inflúe no noso comportamento e o estar en contacto coa natureza 
provócanos unha sensación de benestar e paz que nos impulsa a acu-
dir a ela para atopar tranquilidade. É máis que unha sensación... 
numerosos estudos afirman que estar preto dunha contorna natural 
implica beneficios para a saúde humana, física e mental.

A madeira converteuse na mellor aliada á hora de buscar ese benes-
tar no noso día a día. Trátase dun dos materiais de construción máis 
directo da natureza. O seu emprego en edificios supón achegar a 
natureza ao noso fogar cos beneficios que iso supón. A madeira é un 
material que non aporta ningún tipo de radiación. A súa composición 
porosa xoga un papel moi importante, xa que favorece a ventilación 
nas estancias axudando a manter o aire limpo. Trátase dun material 
higroscópico, o que fomenta a regulación da humidade do ambiente. 
Ademais, presenta baixa condutividade térmica, o que axuda a man-
ter unha determinada temperatura interior e apantalla os campos 
electromagnéticos estáticos. A maiores, presenta unhas característi-
cas estéticas que transmiten calidez e confort. 

Dunha maneira distendida, bus-
couse achegar a madeira, as súas 
aplicacións e características á so-
ciedade, a través dun dos medios 

máis populares: a radio

Madeira e Innovación

A madeira atópase en constante evolución. Trátase dun dos materiais 
máis empregados en todo tipo de aplicacións. A súa versatilidade é 
clave: atopamos madeira en construcións interiores e exteriores, en 
medios de transporte, no mobiliario, packaging... As innovacións en 
madeira están á orde do día e os avances tecnolóxicos ofrécennos 
novas ferramentas para experimentar cos materiais. 

De todo isto falaron Rosa Arcas, directora de Innovación e Desenvol-
vemento en Betanzos HB, e José Manuel Parada, xerente de Molduras 
del Noroeste. En Betanzos HB levan moitos anos traballando intensa-
mente no desenvolvemento de novos produtos de madeira sostibles. 
A característica diferencial do seu taboleiro é que emprega a lignina 
da madeira para facer a unión das fibras, sen usar ningún adhesivo  
artificial, o que o converte no único taboleiro no que a súa com-
posición é só madeira, polo que ten unha composición dun produto 
natural. Esta característica tan importante para a súa reciclabilidade 
e biodegradibilidade mantéñena en todos os seus novos produtos. 
Tamén teñen no mercado outra liña de extractos de madeira que, 
ao igual que os taboleiros, é completamente natural: bioadhesivo, 
conservante, fertilizante, protector UVA e biocombustible. Coa com-
binación de ambas liñas, están a desenvolver taboleiros compostos 
e un composite de madeira, un material innovador conformable e 
completamente biodegradable.

Pola súa banda, Molduras del Noroeste traballa na creación de valor 
no campo do revestimento de madeira para paredes, teitos e solos de 
interior e exterior, desde un estrito respecto ambiental. Ten arredor 
de 10 proxectos de I+D+i certificados por AENOR, cumprindo os requi-
rimentos da Norma UNE 166001. Exemplos dalgúns destes proxectos 
son a liña decorativa de revestimentos Natura; os desenvolvementos 
que permiten á madeira contribuír á seguridade da edificación; no 
campo da ignifugación, que conduciron aos certificados de frisos e 
tarimas ignifugados; ou no campo da absorción acústica e reverbe-
ración, como a recente liña de revestimentos acústicos de madeira, 
entre outros. 

19Faladoiros sobre madeira
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O CMD organiza o Programa Especializa-
do en Liderado e Dirección de Persoas

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, coa colaboración da Axencia 
Galega da Industria Forestal, XERA, e o Instituto de Educación Superior 
Intercontinental de Empresas, IESIDE, ofertou o Programa Especializado 
en Liderado e Dirección de Persoas para empresas do sector da madeira, 
coa finalidade de axudar aos directivos á hora de comunicarse co seu 
equipo, clientes e provedores, poñendo á súa disposición as ferramentas 
de comunicación necesarias e, así, optimizar o aproveitamento das com-
petencias do seu equipo.

O programa tivo unha duración de 48 horas e impartiuse, de xeito presen-
cial, nas instalacións de IESIDE. Os directivos que acudiron amosáronse 
moi satisfeitos cos contidos desenvolvidos durante a formación e dese-
xosos de aplicar os coñecementos adquiridos no seo das súas empresas.Asistentes ao Programa

O presidente do CMD na Xornada de Granada

O presidente do CMD participa na Xor-
nada Industria para Construción Sosti-
ble con madeira, celebrada na Cámara 
de Comercio de Granada

José Manuel Iglesias foi convidado para explicar a experiencia do CMD 
nas comisións de traballo que desenvolve toda a cadea de valor da ma-
deira co gallo de resultar máis eficientes

A Cámara de Comercio de Granada organizou a xornada Industria para 
construción sostible con madeira, na que o proxecto LIFE Wood for Futu-
re/Madeira para o Futuro presentou a 50 empresarios e investigadores, 
a oportunidade de negocio que representaría en Granada, a instalación 
dunha fábrica de vigas laminadas de chopo para a construción sostible. A 
esta cita foi convidado o presidente do CMD, José Manuel Iglesias, quen

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia realizou un significativo esfor-
zo, neste último semestre do ano, no liderado da xestión de proxectos das 
empresas asociadas, co gallo de facilitar a comunicación entre a Admi-
nistración e as empresas, así como xestionar os expedientes concedidos, 
desde o seu comezo ata a súa finalización.

Neste período, o CMD realizou a xestión completa dos seguintes expe-
dientes e proxectos: Proxectos Conecta Hubs; deseño e lanzamento dun 
servizo innovador de consultaría especializada para prescritores (Progra-
ma Reacciona); Obradoiros de Dixitalización 4.0; Proxecto de Formación 
e Divulgación do CMD; proxecto Deseña Peme; proxecto WoodTic de AEI´s 
e axudas de Dixitalización. 

Xestión de Proxectos

compartiu cos asistentes a experiencia do sector da madeira galego en canto á cooperación entre empresarios e asociacións, logrando concitar o 
respaldo da Administración autonómica e cambiar a imaxe social que se tiña do sector madeireiro pola dun sector que crea emprego, fixa poboación, 
contribúe a loitar contra o cambio climático e mantén o bosque coidado, previndo incendios forestais. 

Neste encontro participou tamén Manuel Guaita, director da Plataforma de Enxeñería de Madeira Estrutural (PEMADE), da Universidade de Santiago 
de Compostela, socio de LIFE Madeira para o Futuro, quen explicou que un dos obxectivos do proxecto é caracterizar o clon do chopo MC, que ten 
excelentes calidades para a súa incorporación como material estrutural na construción de edificios e conta coa vantaxe económica e ambiental de ser 
unha materia prima de quilómetro cero.

O CMD aumenta, de maneira significa-
tiva, a xestión de proxectos das empre-
sas asociadas
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Webinar final de presentación de resultados 
do proxecto Timbertrack

Tras dous anos de traballo no desenvolvemento dun sistema de etiquetado/
marcado para a madeira, o Grupo Operativo do proxecto amosou os resultados 
acadados

Os integrantes do Grupo Operativo Timbertrack, Sistemas de Desarrollo Inte-
gral del Territorio, Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, CE-
TEMET, Myruns, Finsa, Dingoma e o propio CMD, presentaron os resultados 
obtidos tras dous anos de traballo en innovación para o deseño e desenvolve-
mento dun sistema de etiquetado/marcado para a madeira, tanto de tronco 
como de pila.

Un proxecto que permite que toda a información recollida por un crecente 
número de sensores dispoñibles na maquinaria forestal, poda ser posto en valor 
para beneficio das empresas forestais ou dos actores da cadea de subministro 
da madeira (propietarios forestais, empresas de aproveitamento, transporte, 
industria transformadora...) e da sociedade en xeral permitindo así xestionar 
a madeira da forma máis eficiente posible en termos de custo, trazabilidade 
e sustentabilidade. 

Os integrantes do Grupo Operativo presentaron unha solución de pegada dixital 
mediante unha etiqueta que permite identificar, univocamente, a madeira; 
unha infraestrutura software que, complementada coa solución hardware, pon 
en valor os datos recollidos e o acceso a datos e información que mellorará a 
transparencia, accesibilidade e seguimento en toda a cadea de subministro. Presentación Proxecto Timbertrack

Empresas asociadas ao CMD participan 
nunha mesa de debate, no marco de In-
mogalia, sobre a importancia do deseño e 
a edición de produto no sector

Senssia, Carpintería Ramón García, Cándido Hermida e A Cuadrado destacan 
a importancia de que o sector se incorpore á apertura de novos mercados, 
ao deseño e á innovación sen perder de vista os compromisos en materia de 
sustentabilidade

As empresas asociadas ao CMD, Senssia, Cándido Hermida e Carpintería Ramón 
García, máis A Cuadrado, participaron nunha das mesas informativas celebra-
das no Museo da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, no marco de In-
mogalia, na que se abordou un dos principais retos aos que se enfronta o sector 
da madeira: impulsar o deseño industrial en toda a cadea de valor. 

Co obxectivo de impulsar o apoio ás empresas galegas á hora de analizar novos 
mercados, produtos e canles de comercialización, nace o recente proxecto de 
colaboración que acordou o CMD e a Consellería de Economía, Emprego e Inno-
vación. As catros empresas representadas no encontro aplauden esta iniciativa 
posto que consideran que nace dunha necesidade moi clara. Xerar un catálogo 
con referencias, gamas de produtos e outros datos como certificacións ou pre-
zos é imprescindible para as empresas do sector. Os participantes no encontro 
coincidiron en subliñar a importancia da edición dos seus traballos. 

Tres novas empresas súmanse á familia do CMD
Neste ano que rematamos, o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia dá a benvida a tres novas empresas 
que, de ben seguro, sumarán coñecementos e experiencia para a posta en marcha de novos proxectos, com-
partindo sinerxias e inquedanzas co resto das empresas asociadas: Cerna Ingeniería, The Navigator Company 
e Maderas Rubén.

Cerna Ingeniería é unha empresa consultora que desenvolve a súa actividade no ámbito da enxeñería 
medioambiental (xestión, enxeñería e asesoría medioambiental).

The Navigator Company é un produtor integrado de bosques, pulpa e papel, tisú e enerxía. A súa actividade
baseada en modernas e grandes fábricas con tecnoloxía punta, fan da empresa un referente de calidade no sector. 

Maderas Rubén ofrece, ademais dunha ampla gama de produtos en madeira e aluminio, solucións axeitadas e necesarias para cada proxecto, distinguíndose pola 
súa creatividade en todos os departamentos que conforman a empresa.

Benvidos aos tres e agardamos moitos éxitos compartidos.

Mesa de diálogo sobre deseño
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CERNA- Tecnoloxía ao servizo da cadea 
monte-industria

www.cernams.com
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CERNA Management System (CMS) – SIXF – Sistema Integral de Xestión Forestal

Multiplataforma de axuda á toma de decisións na xestión forestal orientada a masas 
regulares monoespecíficas (Módulo de inventario, Módulo de planificación a nivel 
rodal, Módulo de planificación a nivel monte, Módulo de compilación de documen-
tos). 

CMS – SIXC – Sistema Integral de Xestión Certificados

Multiplataforma WEB de Xestión de Certificados Grupais de Xestión Forestal e Ca-
dea de Custodia de CERNA en España e Portugal baixo os Sistemas FSC® e PEFC, en 
función do establecido no SXC (Sistema de Xestión de Grupo de CERNA), así como 
en función dos estándares e normas de certificación de referencia.

CMS – SIGP – Sistema Integral de Xestión de Produto

Multiplataforma Web – APP Móbil para o óptimo funcionamento das accións de xes-
tión de compras e vendas de produtos procedentes da xestión forestal, control e 
xestión de recursos asignados ás fases de explotación forestal e transporte, así 
como á loxística de ditos procesos. Implementación dos procesos de xestión de 
control da certificación de cadea de custodia (Sistemas FSC® e PEFC) e dilixencia 
debida ata a venda do produto en destino final (tecnoloxías blockchain e de Inter-
net das Cousas, integración con Web Services das Administracións Públicas e cos 
Sistemas ERPs das fábricas).

XESTAL – Ordenación e Xestión Forestal Sostible por Teledetección Remota

Multiplataforma Web que permite a automatización e redución de custos da toma 
de datos, a dispoñibilidade de información actualizada e a xeración de valor en-
gadido para a mellora na toma de decisións, control e execución das diferentes 
actuacións implementadas nos Instrumentos de Xestión Forestal, así como para o 
deseño e execución de inventarios e tasacións de lotes de madeira en pé.

SERVIZO DE CONSULTORÍA TECNOLÓXICA – IDi – CADEA MONTE-INDUSTRIA

CERNA, a través do programa InnovaPEME da Xunta de Galicia, executou un Plan 
de Innovación co obxectivo de mellorar os procesos da entidade para a prestación 
dun novo servizo de consultoría tecnolóxica, para a mellora de procesos produtivos 
na cadea monte-industria (a través dunha plataforma de xestión en tecnoloxía IoT 
e Big Data).

O recuncho do asociado: Cerna Ingeniería22

CERNA é unha empresa consultora con oficinas centrais en Lugo e delegacións en Burela (Lugo – Zona Norte), Coristanco (A Coruña), Monforte de Lemos 
(Lugo – Zona Sur) e País Vasco, en España. Creada en 2002, desembarca en Portugal (CERNA Portugal) onde ten delegación en Vila Real, Braga, Matonsinhos 
e Coímbra.

CERNA desenvolve a súa actividade no ámbito da Enxeñería Medioambiental (Xestión, Enxeñería e Asesoría Medioambiental) en xeral, con 20 anos de 
experiencia en xestión, ordenación, planificación e certificación forestal, dando servizo a toda a cadea monte-industria. Na actualidade, o ámbito xeográ-
fico do seu traballo esténdese por España, así como a nivel internacional en Portugal (continental), Portugal (Ila de Madeira), Chile, Perú, México e Brasil.

CERNA aposta pola modernización do sector forestal a través do desenvolvemento de solucións innovadoras que permiten optimizar a xestión dos recursos 
forestais e os procesos de loxística e transformación, en liña cun dos retos prioritarios da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia, a moder-
nización dos sectores primarios a través da innovación, tanto para mellorar a calidade e rendemento nos servizos que ofrece aos seus clientes como para 
dar un servizo externo en materia de I+D+i e consultoría tecnolóxica.
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Biomasa. Enerxía limpa e respectuosa coa contorna

Conselleira Delegada Biomasa Forestal

Luz Pardo
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Economía circular, cambio climático, enerxías renovables e electricida-
de. Conceptos todos eles que estaban no noso imaxinario colectivo desde 
hai anos, pero que teñen adquirido un significado especial neste 2021. As 
consecuencias económicas derivadas da pandemia da COVID-19, entre as 
que destaca a subida da luz, a carestía de determinadas materias primas 
e a tendencia alcista de prezos, están a xerar múltiples problemas, pero 
tamén están a acelerar e a dar un pulo importante a sectores que, noutras 
circunstancias, terían un camiño de crecemento máis longo.   

Galicia non é allea a esta situación global. Os problemas de subministro e 
transporte persisten e os prezos continúan a súa escalada, circunstancias 
ás que se suma unha protagonista clara: a enerxía eléctrica. Acender o 
interruptor está a ser unha cuestión problemática para empresas e par-
ticulares. 

E, nese marco, é onde o noso sector, o da biomasa, ten visto cambios de 
tendencia nos últimos meses nos que as súas posibilidades de penetración 
no mercado están a medrar substancialmente.  

Hoxe, grazas ao esforzo de miles de persoas que traballan neste sector, 
temos a capacidade de dar resposta ás necesidades dunha sociedade cam-
biante, xa sexan demandas particulares ou industriais. Contamos, ade-
mais, tras anos de convivencia coa contorna, co respaldo dunha gran parte 
da sociedade que comprende cada vez máis os beneficios ambientais e 
económicos que reporta a valorización enerxética da biomasa: prevención 
de incendios forestais, dinamización de zonas que, doutro modo, forma-
rían parte do mapa da España baleira, ademais de obter unha fonte de 
enerxía máis económica. 

É momento, pois, de recoñecer a importancia da biomasa como parte 
esencial do mix enerxético e darlle o seu papel nese combo. A súa maior 
presenza permitiría  un prezo da luz máis estable e, paralelamente, ofre-
cería maiores posibilidades de calidade térmica en vivendas a prezos máis 
económicos que as procedentes doutras fontes enerxéticas. 

Neste punto abro unha especial consideración sobre a fabricación de pe-
llets (combustible sólido fabricado a partir de madeira 100% natural e de 
forma sostible) que, se ben sufriu moito co peche de múltiples espazos 
polas restricións derivadas da pandemia, a súa demanda está avanzando 
a bo ritmo para uso residencial. De feito, prevese que 2021 se peche co 
consumo de máis de 715.000 toneladas de pellets (máis do 65% para au-
toconsumo).   

As expectativas, por tanto, tras un ano 2020 negativo e un 2021 cheo de 
incertezas, son boas, sen embargo, a fabricación de pellets ten un compo-
ñente eléctrico importante. Os altos custos de produción derivados desa 
tendencia alcista e a escaseza de materias primas a nivel mundial, están 
a poñer todos os ollos nos mesmos provedores, xerando certos riscos. So-
mos moitas industrias competindo polo mesmo recurso, concretamente, 
no noso caso, pola madeira, que está a ter importantes problemas de 
subministro a nivel mundial. Isto tensa o mercado e xera dúbidas sobre a 
rendibilidade nun eido que, cremos, ten moito futuro, tal e como se está 
vendo nos datos de instalación de caldeiras de pellets, con datos récord 
en toda Europa.

Polo momento, é posible asumir os custos, pero debemos contemplar me-
didas correctoras se non queremos botar por terra os avances acadados 
por todo un sector que, na nosa comunidade, está chamado a medrar, máis 
tendo en conta que somos unha potencia forestal de grande relevancia, 
unha fortaleza que, como rexión, debemos aproveitar e coidar.  

 

www.bioforestal.es
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ORGANISMO: IGAPE

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG190 - AXUDAS AOS SERVIZOS DE DESENVOLVEMENTO 
ESTRATÉXICO, PROFESIONALIZACIÓN, INNOVACIÓN E DIXITALIZACIÓN (PROGRAMA RE-
ACCIONA) (2022)

FINALIDADE: Programa de servizos a pemes que, a través das empresas prestadoras de 
servizos -seleccionadas mediante procedemento aberto de acordo coa Lei de contra-
tos do sector público-, permítelle ás pemes executar proxectos de mellora en distin-
tos ámbitos: desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción 
de solucións de dixitalización.

TIPOS DE APOIO:
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva. Réxime de mínimis.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os 
autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de 
unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade 
xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado 
algún centro de traballo en Galicia, e cumprir a definición de peme.
Non poderán ter a condición de beneficiarios:
a) Entidades ou empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no 
artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007.
b) Entidades ou empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente 
tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible 
co mercado común.
Para solicitar as axudas para a prestación dos seguintes servizos, tendo en conta as 
súas características, as pemes deben cumprir as seguintes condicións:
a) Para todos os servizos definidos no artigo 1, as solicitantes deberán contar cun 
número total de empregados ou socios traballadores non inferior a 3 no último exer-
cicio pechado. 
b) Para o �Servizo de construción dun proxecto de futuro e plan de mellora 
empresarial�, as pemes deben ter realizado previamente unha análise da empresa 
que achegue a información necesaria para o arranque do servizo, ou comprometerse 
a realizalo durante a primeira fase do mesmo. Así mesmo, deben contar cun equipo 
mínimo de 4 persoas no desenvolvemento da estratexia (que poderán ser empregados, 
socios ou outros colaboradores).
c) Para o �Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal�, as pemes deben 
ter desenvolvido previamente un plan estratéxico que dese orixe aos plans de acción 
que se van desenvolver. Así mesmo, deben contar cun equipo mínimo de 4 persoas na 
execución de plans (que poderán ser empregados, socios ou outros colaboradores).

As condicións relativas ao número de empregados, socios traballadores ou membros 
do equipo declararanse responsablemente no formulario electrónico de solicitude.

INVERSIÓNS OU GASTOS COMPUTABLES:
A Amtega poderá conceder axudas en especie consistentes na execución de servizos 
para a súa realización en empresas galegas integrados nas seguintes categorías:
Adopción de solucións de dixitalización:
- Servizos para a definición dunha estratexia dixital da empresa.
- Definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade para a peme.
- Apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade.
- Deseño dunha estratexia de marketing de contidos para a peme.

O Igape poderá conceder axudas en especie consistentes na execución de servizos 
para a súa realización en empresas galegas integrados nas seguintes categorías:
1. Profesionalización e desenvolvemento estratéxico:
- Análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora.
- Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.
- Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal.
- Análise do cumprimento normativo e os riscos legais.
- Mellora da xestión financeira e procura de financiamento.
- Optimización da produción e cadea loxística.
- Asesoramento para o relanzamento comercial.
- Preparación de procesos certificables.

2. Innovación:
- Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores.
- Protección da innovación.
- Asesoramento para o financiamento da innovación.

As pemes poderán solicitar axudas para a prestación dun ou varios servizos, se ben 
non poderán solicitar un servizo do mesmo tipo que outro xa solicitado anteriormen-
te, agás que renuncie ao anterior ou que a súa prestación xa estivera finalizada.
Os servizos adaptaranse en cada unha das prestacións á realidade da peme destina-
taria. Para este efecto, deberán establecerse inicialmente os parámetros de cada un 
deles: priorización de necesidades, alcance do traballo e ámbitos complementarios 
necesarios. A empresa contratada polo Igape para a prestación do servizo actuará 
durante todo o proceso como facilitador, aportando a metodoloxía de traballo e ase-
gurando a súa calidade.

CUALIFICACIÓN REQUERIDA DO PROXECTO:
O órgano avaliador avaliará as solicitudes en función dos datos declarados na solici-
tude de axuda e no formulario e elaborará unha relación delas coa puntuación que lle 
corresponde a cada unha, en aplicación dos seguintes criterios de valoración:
a) Segundo o número de empregados da peme no último exercicio:
De 0 a 5: 5 puntos
De 6 a 15: 10 puntos
De 16 a 50: 25 puntos

Axudas e subvencións

51 ou superior: 15 puntos
b) Non ter executado algún servizo do mesmo en convocatorias anteriores do progra-
ma que finalizara nos dous anos anteriores á solicitude: 25 puntos.
c) Ter desenvolvido unha análise previa ou plan estratéxico onde se poña de ma-
nifesto a necesidade do servizo para o que se solicita a axuda: 25 puntos. Para a 
asignación desta puntuación, a análise deberá conter, polo menos: presentación da 
empresa, principais magnitudes económicas e organizativas, exposición da situación 
actual da empresa, proposta estratéxica, e de plans de acción motivados (ou borrador 
dos mesmos).
d) Actividades preferentes dos sectores estratéxicos do territorio recollidos na Axen-
da Dixital de Galicia (ADG2020), da Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0, 
que constitúe o Plan Director de la Industria de Galicia 2015-2020, definido no artigo 
23 da Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia, 
ou referenciados no Reto 2 (O modelo industrial da Galicia do futuro) da estratexia 
RIS3 de Galicia: 15 puntos. En particular:
- Sectores de impulso á economía dixital recollidos na ADG2020.
- Sectores tractores: automoción; agroalimentación - mar - acuicultura; sectores 
primarios; pedra natural; confección - moda; industria marítima; madeira; turismo.
- Sectores emerxentes de gran potencia: industrias culturais e creativas; biotecno-
loxía; industria da saúde; novos materiais; aeronáutica - aeroespacial; eco industrial.
- Soporte da nova industria: enerxía; industria TIC; manufactura avanzada.
e) Pola asociación a un clúster: 10 puntos.

No caso de empate na baremación, decidirase a favor do proxecto que obtivese máis 
puntos na valoración do criterio �a-. Se aínda así seguise existindo empate, decidirase 
pola maior puntuación no criterio �b- e así sucesivamente. Esgotados estes criterios 
de desempate, se aínda así seguise existindo empate, co fin de promover a incorpo-
ración do principio transversal de igualdade enunciado no art. 7 do Regulamento (UE) 
nº 1303/2013, decidirase a favor do proxecto no que a empresa participante teña 
implantado un plan de igualdade, segundo a declaración responsable que se cubrirá 
no formulario electrónico de solicitude e, en último caso, polo número de expediente 
máis baixo, que se outorga segundo a data de presentación da solicitude no Igape.

CONTÍA DAS AXUDAS: 
As axudas previstas nestas bases reguladoras configúranse como axudas en especie, 
da disposición adicional terceira da Lei 9/2007. A dita axuda confórmase como a dife-
renza entre o custo aboado polo Igape pola prestación do servizo e o importe esixido 
ás beneficiarias en concepto de cofinanciamento.
O importe do cofinanciamento privado pode consultarse no artigo 3 das bases regu-
ladoras.
Ás empresas que tiveran finalizado un ou varios servizos do mesmo tipo nos dous anos 
anteriores á solicitude aplicaráselles un incremento no seu cofinanciamento crecente 
dun 20% por cada un dos servizos do mesmo tipo reiterados nese período.
A diferenza entre o custo do servizo e o cofinanciamento privado terá a consideración 
de axuda en especie, en réxime de minimis, e a súa contía indicarase na resolución 
de concesión.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS AXUDAS:
Os prazos para a presentación de solicitudes serán os seguintes:
Convocatoria // Inicio do prazo - Fin do prazo
2022.1 // 22/12/2021 - 28/01/2022
2022.2 // 31/01/2022 - 04/03/2022
2022.3 // 07/03/2022 - 08/04/2022

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN EN: 

* Información:

- Nas oficinas territoriais do IGAPE
- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es

* Tramitación:

As solicitudes de axuda presentaranse mediante o formulario normalizado que se 
obterá de xeito obrigatorio na aplicación www.tramita.igape.es e que se xunta como 
anexo I a estas bases a título informativo.

Unha vez xerada a solicitude deberá presentarse obligatoriamente por vía electrónica 
a través do formulario de solicitude normalizado co IDE (anexo I), accesible desde a 
sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es. Para achegar xunto co 
formulario de solicitude os documentos en formato electrónico o solicitante deberá 
previamente dixitalizar os documentos orixinais obtendo arquivos en formato PDF 
(máx. 10 MB). O asinante deberá posuír un certificado dixital en vigor baixo a norma 
X.509 V3 válido e será necesario que o asinante da solicitude teña a representación 
legal da empresa ou entidade solicitante.
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Feiras

Lugar: Toronto, Canadá

Datas: 7 ao 10 de abril de 2022

Máis información: www.interiordesignshow.com/

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

Lugar: París, Francia

Datas: do 20 ao 24 de xaneiro de 2022

Máis información: www.maison-objet.com

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

Lugar: Nantes, Francia

Datas: 26 ao 27 de xaneiro de 2022

Máis información: www.boisenergie.com

Feira de madeira para o sector da enerxía

Lugar: Estocolmo, Suecia

Datas: 7 ao 13 de febreiro de 2022

Máis información: www.stockholmdesignweek.com

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores

Lugar:Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas: 1 ao 4 de febreiro de 2022

Máis información: www.abimad.com.br

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

Lugar: PVA Expo Praga. República Checa

Datas: 3 ao 5 de marzo de 2022

Máis información: www.for-wood.cz

Feira de construción en madeira

IDS Interior Design Show

Lugar: Guadalaxara, México

Datas:16 ao 19 de febreiro de 2022

Máis información: www.expomuebleinvierno.com.mx

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

Lugar: Oporto, Portugal

Datas: 24 ao 27 de febreiro de 2022

Máis información: www.idf.exponor.cpt/spring

Feira de deseño e decoración

Lugar: Feira de Valencia

Datas: 29 de marzo ao 1 de abril de 2022

Máis información: www.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:15 ao 17 de marzo de 2022

Máis información: www.dubaiwoodshow.com

Feira na que se presentan innovacións para moldear a madeira

Lugar: Feira de Milán, Italia

Datas: 5 ao 10 de abril de 2022

Máis información: www.salonemilano.it

Feira de referencia no sector do moble e a decoración

Lugar: Lonres, Reino Unido

Datas: 30 de abril ao 8 de maio de 2022

Máis información: www.granddesignslive.com

Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar

Expo Mueble Internacional

Maiso & Objet París

Bois Energie Nantes

Stockhom Design Week

ABIMAD 2022

FOR WOOD

Feria Interdecoraçao

FIMMA Maderalia

DUBAI Woodshow

Salon Internzionale del Mobile

Gran Design Live London
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