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Editorial

Unha vez máis, teño o pracer de poder dirixirme aos socios e ao sector dende 
esta plataforma. Se me pediran que resumira cales son os tempos actuais, diría 
que estamos, sen dúbida, ante o tempo de escoitar.

O Cluster insistiu en solitario e durante moito tempo, na necesidade de dispoñer 
dun Plan Estratéxico do sector. Tiñamos a certeza de que, ademais do Inven-
tario Forestal, era fundamental listar as nosas capacidades e confrontalas coas 
oportunidades do mercado. Necesitámolo as empresas cando planificamos os 
nosos investimentos e decidimos a nosa aposta pero necesítao, especialmente, 
a Administración para ordenar un sector con grandes potencialidades pero, 
tamén, con carencias estruturais. Podemos compartir con vós que, por fin, a 
Administración comparte o noso criterio e así nolo confirmaba o conselleiro do 
Medio Rural, José González.

Galicia amósase ao mundo como un reduto verde e rural. Dicía Neira Vilas que 
a aldea é a esencia da nosa cultura. No aproveitamento dos nosos montes 
e na autarquía forxouse o carácter galego. Nese contexto adquiriron as súas 
habilidades os mellores artesáns e amalgamouse o carácter emprendedor de 
moitos galegos que, dentro e fóra das nosas fronteiras, sorprenderon ao mundo 
pola súa vontade e capacidade de traballo. 

O noso sector continúa moi vinculado ao rural, á xestión do territorio, á loita 
contra o despoboamento, ao coidado do medioambiente, á economía circular 
e á saúde. A autarquía ensinounos a aproveitar o que temos e, co exercicio da 
responsabilidade individual, a desfrutar da liberdade. 

A modernidade chegou da man da audacia de moitos pioneiros. Algúns desta-
cados protagonistas que recollemos naquela serie que chamamos “Os sabios 
do Cluster”. 

O Plan Estratéxico será o instrumento para escoitalos, para escoitarvos a to-
dos, para poñer oídos a esa experiencia acumulada e para interpretar os sinais 
que os vosos departamentos comerciais diríxenvos dende os mercados máis 
afastados.

O tempo en que dende as Comisións de Traballo da cadea de valor da madeira 
facíase a síntese das necesidades do sector coa mellor das vontades, dará 
paso a unha metodoloxía na que as empresas falarán. As conclusións servirán 
de guía á Administración e, por riba dos avatares das sucesivas lexislaturas, 
disporemos dun documento que nos indicará o camiño a seguir para proxec-
tarnos no futuro.

Toca agora pedirvos a vosa reflexión, a vosa sincera implicación. Ese documen-
to será útil se o abordamos con seriedade e rigor. Debemos traballar colecti-
vamente, sumando entre todos e compartindo aportacións e inquedanzas coa 
finalidade de conseguir un documento sólido e con futuro.

Os que vivimos a actualidade, sabemos que o tempo se acelerou e, quizais, 
tardemos moito en conseguir unha oportunidade similar. Quizais nese momento 
sexa xa demasiado tarde. Aproveitemos con ilusión e entusiasmo o que temos 
agora ao noso alcance. Estou seguro que é moito e que o descubrimento 
das oportunidades que se abren ante nós, serviranos de carta náutica para 
descubrir mares ignotos e sortear os temporais que o futuro depare aos nosos 
proxectos.

Aproveito a oportunidade que me dá este espazo, para desexarvos a todos 
unhas Felices Festas e un novo ano cheo de saúde, ilusións e novos proxectos. 

O Plan Estratéxico do Sector ofrécenos unha gran 
oportunidade que debemos aproveitar 

José Manuel Iglesias, Presidente do CMD
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Jacobo Aboal tomaba posesión como novo director da Axencia Galega 
da Industria Forestal o pasado mes de xuño, nun acto presidido polo 
conselleiro do Medio Rural, José González, despois de que a Axencia 
quedara adscrita a este departamento da Xunta de Galicia. 

Transcorridos os seis primeiros meses, convidámoslle a este espazo 
para facer un balance das principais accións desenvolvidas, así como 
os retos para o próximo ano.

Que balance fai destes primeiros seis meses como director da Axencia 
Galega da Industria Forestal?

O balance nestes primeiros seis meses é moi positivo. Fundamental en 
todo este proxecto é a fortuna de traballar na Axencia cun equipo alta-
mente profesional e realmente comprometido coa función pública e ter 
integrado na XERA ao CIS Madeira, onde atopei a unhas persoas das que 
só podo ter palabras de agradecemento e de recoñecemento á súa valía 
como tecnólogas e tecnólogos. Todo isto dótanos, de xeito inherente, da 
necesaria innovación continua no sector.

Cales son os principais fitos acadados durante este período?

Ao longo destes seis meses vimos de desenvolver un conxunto de 
accións, moitas delas relacionadas, entre as que destacaría:

- A publicación en xullo das axudas á valorización e á segunda transfor-
mación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega 
e do contract por 2 millóns de euros.

- En setembro publicamos unha liña para o apoio á transición dixital das 
empresas ligadas ao sector forestal-madeira, complementada con outra 
liña para proxectos de ecoinnovación. O importe ascendeu a 2,5 millóns 
de euros.

Jacobo Aboal, director da Axencia Galega da Industria Forestal, sinala que “dificilmente poderan-
se realizar actuacións de impacto directo sobre a industria forestal-madeira de Galicia sen unha 
colaboración estreita entre a Administración e a organización que aglutina ás principais empre-
sas de transformación de Galicia”

“Temos a intención de comezar os traballos para desenvolver 
un Plan Estratéxico da industria forestal-madeira a fin de aliñar 

o Plan Forestal de Galicia coas necesidades da industria”

“Unha das principais obrigas da admi-
nistración pública é escoitar e reaccio-
nar con feitos concretos ás demandas 
de entidades como o CMD”
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- En outubro publicamos unha convocatoria destinada a empresas e 
particulares para o uso da madeira con fins estruturais en proxectos de 
nova construción ou rehabilitación, tentando incentivar a demanda de 
madeira a través dos promotores privados. A acollida foi excepcional, 
e esta forma de facer políticas públicas dirixidas aos clientes e non di-
rectamente ás empresas do sector supón un enfoque complementario 
moi útil. A convocatoria foi dotada por 2,6 millóns de euros.

- En paralelo, formalizamos acordos co Instituto Galego de Estatística, 
o cal está a facer un traballo excepcional para radiografar o monte e 
o sector forestal-madeira de Galicia e coa Consellería de Cultura, Edu-
cación, Formación Profesional e Universidades para o apoio e asesora-
mento en actuacións de recuperación e conservación das estruturas de 
madeira do patrimonio galego.

- Seguindo esa liña, a Consellería do Medio Rural está a traballar para 
que as novas Bases de Unidades Operativas (BUO) do dispositivo de 
extinción de incendios forestais sexan construídas en madeira e, nesa 
acción, a Axencia estivo a traballar para elaborar os proxectos de exe-
cución.

- Por último, non quería esquecerme do proxecto tecnolóxico para a 
posta en valor da madeira de frondosa caducifolia que preparamos 
dende o CIS Madeira. Así, os resultados preliminares do Inventario
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Forestal Continuo de Galicia (IFCG), que está a elaborar a Consellería 
do Medio Rural, indican claramente unha subida significativa da super-
ficie ocupada polas frondosas. Aínda que a calidade tecnolóxica deste 
recurso non é actualmente a acaída para producir produtos de alto 
valor engadido, hai que tentar instrumentalizar destinos industriais ao 
material actual que supoñan a viabilidade económica. Desta forma, 
cómpre  realizar os tratamentos silvícolas necesarios a esas masas a fin 
de asegurar un produto da maior calidade posible no futuro.

Neste semestre de intenso traballo desenvolvéronse diferentes ac-
cións, todas elas engranadas dentro da Axenda de Impulso da Industria 
Forestal- Madeira que, esperemos, teñan un impacto directo no tecido 
industrial galego deste sector tan importante en Galicia.

Como valora a relación de traballo conxunto entre a Axencia e as empre-
sas do CMD? Onde se debe poñer o foco nos próximos meses?

A liña de cooperación emprendida entre a Axencia e o CMD só pode 
cualificarse como moi produtiva. Dificilmente poderanse realizar actua-
cións de impacto directo sobre a industria forestal-madeira de Galicia 
sen unha colaboración estreita entre a Administración e a Organización 
que aglutina ás principais empresas de transformación de madeira en 
Galicia.

O CMD trasladoume as principais demandas e necesidades que os seus 
asociados lle estaban a solicitar e, creo, que unha das principais obrigas 
da administración pública é escoitar e reaccionar con feitos concretos 
ante ditas demandas.

Como consecuencia, estamos a poñer o aceno, de forma conxunta, 
para levar a cabo unha estratexia para o fomento do uso da madeira en 
construción, que abranga tanto medidas para o incentivo no uso deste 
material, como medidas para a formación a prescritores e instaladores, 
a difusión e divulgación dos resultados así como a resolución de dúbi-
das e cuestións técnicas que ditos prescritores ou instaladores precisen 
coñecer.

“XERA e CMD estamos a poñer o aceno nunha 
estratexia para o fomento do uso da madeira 

na construción”

En adición, o Cluster tamén está a desenvolver, de xeito continuado, 
accións a prol do impulso doutros produtos da madeira como son a pas-
ta de papel, o segmento do desenrolo e contrachapado, dos taboleiros, 
da produción enerxética a partir da biomasa, así como do contract e 
do mobiliario en xeral.

A miña opinión ao longo destes meses de estreito traballo, é que teñen 
un extremo coidado en dar respostas concretas ás demandas das súas 
empresas asociadas.

Como valora a resposta das empresas ás axudas lanzadas recentemen-
te pola Axencia?

As liñas de axuda que se veñen publicando de xeito anual teñen unha 
acollida boa.

Respecto da nova liña de dixitalización e ecoinnovación, teño que afir-
mar que as solicitudes en materia de dixitalización foron numerosas e 
o número de empresas e asociacións que acudiron a esta convocatoria 
amosan que estamos inmersos nesa necesaria transición dixital.

Respecto da liña de axuda dirixida á inclusión de madeira con fins es-
truturais na construción dirixida a empresas e particulares, foi un éxito 
rotundo. Só pódese concluír que estamos ante unha gran oportunidade 
para o sector forestal galego da madeira e temos ante nós un reto que 
supón asumir a responsabilidade de que non podemos fallar.

E neste sentido, creo que é acaído trasladar que moitas desas soli-
citudes contemplan que parte da madeira que se vai utilizar será de 
montes de Galicia, certificada, coa marca de garantía “Pino de Gali-
cia” e trazada. 

Unha das peticións, dende hai anos, do CMD céntrase na necesidade 
dunha plataforma que relacione aos prescritores coas empresas para 
poder ofrecer un servizo global. En que situación se atopa esta inicia-
tiva?

Trátase dunha petición que toma todo o seu senso dentro desta estra-
texia do uso da madeira en construción. Trataríase de crear un espazo 
colaborativo que interrelacione ás persoas prescritoras e instaladoras 
cos fabricantes e cos expertos tecnólogos. Así, para asegurar o éxi-
to das iniciativas, é preciso fornecer ás arquitectas e arquitectos, así 
como ás empresas construtoras, da información en detalle sobre os 
produtos e a súa instalación/montaxe, así como da transferencia de 
dito coñecemento e da experiencia e resultados obtidos previamente.

Cales son os obxectivos, a curto prazo, no seo da Axencia? 

Seguir avanzando nas liñas de acción estratéxicas enunciadas, ade-
mais, e tal como xa adiantou o propio Conselleiro do Medio Rural, de 
cara ao próximo ano temos a intención de comezar os traballos para 
desenvolver un Plan Estratéxico da industria forestal – madeira, a fin 
de aliñar o Plan Forestal de Galicia, enfocado na planificación do mon-
te, coas necesidades da industria.

En que aspectos ou campos se debe traballar máis activamente para ser 
máis competitivos?

Penso que unha gran parte do traballo ten que dirixirse cara á potencia-
ción dun ecosistema empresarial galego que produza unha ampla gama 
de produtos baseados en madeira, e sempre buscando unha diversifi-
cación ampla e que inclúa produtos de alto valor engadido en longas 
cadeas de transformación dentro de Galicia.

Pero avanzando augas arriba, chegariamos a onde desenvolvín grande 
parte da miña carreira profesional: ao monte e aos seus recursos. E 
nese senso, creo que vai ser moi importante dispoñer de información, 
moi probablemente nos próximos meses do ano 2023, das superficies 
ocupadas polas principais formacións específicas en Galicia a través 
dos resultados obtidos no IFCG e, unha vez sexan coñecidos, creo que 
cómpre abrir unha reflexión de toda a cadea monte-industria de Galicia 
sobre ditos resultados, os obxectivos marcados no Plan Forestal de Ga-
licia 2021-2040 e as metas estratéxicas que, para as diferentes especies 
forestais, a industria forestal de Galicia sinala como prioritarias.

Que destacaría do traballo que se está a realizar no Cluster da Madeira e 
o Deseño de Galicia en materia de difusión, sensibilización e promoción 
do sector da madeira? 

Creo que o labor do Cluster en varias liñas de actuacións está sendo 
constante e produtivo. Todas as accións, a través de actos, xornadas 
e seminarios en materia de impulso da madeira en construción son 
continuos e sempre situando a dito material no centro das políticas de 
descarbonización, eficiencia enerxética, sustentabilidade, confort, be-
nestar e biofilia.

“Gran parte do traballo ten que dirixirse cara 
á potenciación dun ecosistema galego que 
produza unha ampla gama de produtos ba-

seados na madeira”
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Preto de cen profesionais do mundo da arquitectura, enxeñería, 
carpintería e industria da madeira déronse cita nas VII Xornadas de 
Rehabilitación en Madeira, MáisMadeira, organizadas polo Cluster da 
Madeira e o Deseño de Galicia, coa colaboración da Axencia Galega da 
Industria Forestal, XERA, no Hotel AC Palacio del Carmen, de Santiago 
de Compostela. Esta cita, que se celebra cada dous anos, trata de ser 
un punto de encontro onde debater as posibilidades que ofrece a ma-
deira en rehabilitación. No acto de inauguración estiveron presentes o 
director de XERA, Jacobo Aboal; a concelleira de Urbanismo, Vivenda, 

No marco das VII Xornadas de Rehabili-
tación en Madeira, MáisMadeira, onde se 
puxo de manifesto o papel fundamental 
que debe ter a madeira na bioeconomía. 

Preto de 100 profesionais debaten sobre as 
posibilidades da madeira en rehabilitación
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Na sesión da tarde, os asistentes puideron 
coñecer as características da intervención 
rehabilitadora da ala sur de San Domingos 
de Bonaval, da man dos autores do proxecto.

Cidades Históricas, Acción Cultural e Igualdade, Mercedes Rosón; o 
presidente do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, José Manuel 
Iglesias; a vogal do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Clara 
González; e o profesor da Escola de Arquitectura da Coruña, José Ber-
múdez.

Os estudos de Arquitectura Salgado Cortizas, MADEiRA Arquitectura e 
Edifico Arquitectura foron os encargados de amosar a súa experiencia 
no emprego da madeira en rehabilitación dende diferentes perspec-
tivas. Jorge Salgado, pola súa parte, explicou como evolucionou esta 

disciplina nos últimos anos, grazas aos avances de 
innovación no sector. Pablo Alonso, de MADEiRA Ar-
quitectura, explicou como realizar unha análise e 
diagnóstico dos edificios para valorar as mellores 
opcións en rehabilitación; e, finalmente, Leonardo 
Llamas, arquitecto de Edifico Arquitectura, amosou 
as obras más recentes do estudo en canto a rehabi-
litación en madeira.

Durante as súas intervencións quedou patente a 
versatilidade e solvencia da madeira, ofrecendo di-
ferentes solucións tanto en obra nova como en re-
habilitación. Todos coincidiron en sinalar que, inevi-
tablemente, 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 sus-
tentabilidade.

VII Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira
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De feito, púxose de relevo o aumento no interese de promotores e 
clientes por novas construcións en madeira. Trátase dunha tendencia 
crecente onde a madeira, como material natural e renovable e apoián-
dose na innovación e na tecnoloxía, ofrece as máximas garantías e 
posibilidades.

Ao termo das exposicións celebrouse unha mesa de debate, moderada 
por Idoia Camiruaga, arquitecta da Oficina Técnica do Consorcio de 
Santiago, á que se incorporaron as empresas Maderas Besteiro e Ma-
deras Rubén coa finalidade de compartir a visión industrial. O debate 
puxo de manifesto a necesidade de traballar conxuntamente industria, 
arquitectos, carpinteiros, enxeñeiros e Administración para conseguir 
o crecemento da bioeconomía, cunha mirada sostible que marcará o 
futuro.

A versatilidade e solvencia da madeira foi 
destacada en todas as intervencións, así 

como a tendencia clara cara unha constru-
ción sostible e eficiente

999VII Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira

Visita guiada á intervención rehabilitadora da ala sur de San Domingos 
de Bonaval

Na sesión da tarde, os asistentes, en grupos de 20 persoas, puideron 
coñecer un caso real de rehabilitación en madeira, da man de Idoia 
Camiruaga e Ramón Fernández, arquitectos da Oficina Técnica do Con-
sorcio de Santiago e autores do proxecto da intervención rehabilitado-
ra da ala sur de San Domingos de Bonaval.

A intervención consistiu en substituír a estrutura existente, colocan-
do unha nova de madeira laminada mixta (formigón-madeira), nas 
mesmas posicións nas que estaban as trabes orixinais. Respectouse a 
tipoloxía construtiva do edificio pero modernizando a técnica no for-
xado.

Esta intervención ven a demostrar a resistencia da madeira, ademais 
doutros valores como a confortabilidade, as súas propiedades térmicas 
e acústicas, etc.

Como aspecto curioso, cómpre sinalar que das estruturas que se qui-
taron da ala sur de San Domingos de Bonaval, algunhas trabes eran da 
mesma época, século XVII, que a estrutura do Baldaquino da Catedral 
de Santiago, servindo para reforzar a estrutura do Baldaquino.

Finalmente, dende a concepción do proxecto, púxose especial aten-
ción ás cuestións medioambioentais, á eficiencia enerxética.

Jorge Salgado Cortizas

Pablo Alonso

Leonardo Llamas

Revista Lignum
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Empresas do CMD reúnense co conselleiro do Medio 
Rural para trasladarlle as súas suxestións e inquedanzas
Este encontro enmárcase na iniciativa Momentos con... que o CMD desenvolve dende 
hai seis anos con diferentes personalidades galegas co obxectivo de xerar confianza e 
cooperación

Vinte directivos de empresas asociadas ao CMD mantiveron un encon-
tro informal co conselleiro do Medio Rural, José González, no marco 
da iniciativa Momentos con... que organiza o Cluster dende hai seis 
anos, con diferentes personalidades galegas co gallo de fomentar a 
cooperación e colaboración nun ambiente distendido e informal. 

O conselleiro estivo acompañado polo director da Axencia Galega da 
Industria Forestal, Jacobo Aboal, destacando que a integración da 
Axencia na Consellería é unha  mostra clara do compromiso da Xunta 
de Galicia por apoiar, no seu conxunto, a toda a cadea monte indus-
tria mediante medidas de fomento, ordenación e promoción da súa 
actividade. 

O conselleiro enmarcou este esforzo nos obxectivos da Axenda de 
Impulso da industria forestal-madeira que, á súa vez, se integran 
baixo o paraugas do Plan Forestal, como folla de ruta para o futuro 
do sector. 

O titular de Medio Rural atendeu tamén as demandas do Cluster en 
relación coa dispoñibilidade dos recursos forestais, comprometén-
dose a seguir traballando a prol da mellora da competitividade, a 
mobilización do recurso, a sanidade forestal ou a creación conxun-
ta de plataformas colaborativas que poñan en contacto a expertos, 
prescritores, instaladores e fabricantes de produtos de madeira. 

Outros asuntos tamén abordados neste encontro foron a necesidade 
de favorecer o incremento e mellora da man de obra forestal, me-
diante posibles incentivos e por medio do impulso á formación; de 
continuar avanzando na redución de trabas burocráticas na relación 
do sector con todas as administracións públicas; ou de seguir incidin-
do na creación de valor, mercado e innovación por parte da Axencia 
Galega da Industria Forestal, entre outras cuestións. 

O conselleiro puxo en valor a integración da 
Axencia Galega da Industria Forestal na Conse-
llería do Medio Rural como mostra do interese 
da Xunta por apoiar, no seu conxunto, a toda a 
cadea monte industria

No transcurso do encontro, José González destacou os máis de 5 mi-
llóns de euros que destinou a Administración para impulsar o uso da 
madeira como elemento estrutural na construción e para fomentar 
a dixitalización e a innovación das pequenas e medianas industrias 
do sector. 
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A entidade, en colaboración co Cluster Saúde de 
Galicia, destacou esta obra de Ezcurra e Ouzan-
de Arquitectas como exemplo do uso da madeira 
en construción

O CMD homenaxea o Centro de Urxencias da 
Laracha por reflectir o impacto positivo que un 

edificio en madeira xera sobre os usuarios

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia homenaxeou o Centro 
de Urxencias da Laracha, de Ezcurra e Ouzande, no Día Mundial da 
Construción Sostible. Con motivo desta efeméride, en colaboración 
co Cluster Saúde de Galicia, CSG, celebrouse unha mesa de debate 
na Casa da Cultura da Laracha, na que se puxo en valor o binomio 
madeira-saúde, onde conceptos como biofilia, sustentabilidade e 
mellora da calidade de vida cobran unha especial relevancia en cons-
trucións destinadas á Sanidade. 

A mesa de debate contou na súa inauguración coa presidenta do Clus-
ter Saúde de Galicia, Rocío Mosquera; o presidente do CMD, José 
Manuel Iglesias; o director da Axencia Galega da Industria Forestal, 
Jacobo Aboal; e o alcalde da Laracha, José Manuel López. No desen-
volvemento da mesma, participaron o subdirector xeral de Obras e 
Investimentos do SERGAS, Jesús Álvarez; Beatriz Piñeiro, de Green 
Hospitals; Begoña Jiménez, de TimberSoul by Cándido Hermida; e as 
propias arquitectas da obra destacada, Ezcurra e Ouzande, poñendo 
de manifesto o valor que o contacto coa natureza ten para o benestar 
físico e psíquico das persoas, así como o emprego de materiais natu-
rais, como a madeira, na redución do estrés. A charla foi moderada 
polo presidente da Delegación da Coruña do Colexio Oficial de Arqui-
tectos de Galicia, Roberto Costas. 

Ao termo da sesión, e xa no Centro de Urxencias da Laracha, os pre-
sidentes do CMD e CSG compartiron un manifesto a favor dunha cons-
trución sostible que beneficie á saúde. Ao finalizar, realizouse unha 
visita guiada á obra para coñecer, da man das súas arquitectas, os 
pormenores da mesma.

As arquitectas do proxecto escolleron a ma-
deira por xerar menos residuo, polo seu baixo 
consumo enerxético, polo respecto á natureza  
e ao medio ambiente e por ser 100% renova-

ble, reciclable e reutilizable

A madeira, principal protagonista da obra

Segundo indican as arquitectas na memoria do proxecto, o seu 
obxectivo era construír un edificio cun material de orixe natural cuxo 
proceso produtivo, en relación a outros produtos industrializados, 
xera menos residuo, require un baixo consumo enerxético, respecta 
a natureza e o medio ambiente e é 100% renovable, reciclable e 
reutilizable. 

A proxección do edificio de madeira conta con sistemas estruturais, 
cerramento, tabiquería e gran parte de acabados que se resolven 
mediante elementos tecnolóxicos de madeira maciza e derivados da 
mesma, o que permiten un alto nivel de prefabricación e desenvolver 
un proceso completo de construción en seco. Ademais, as arquitectas 
tiveron en conta a eficiencia medioambiental do edificio, achegándo-
se aos parámetros de consumo case nulo.

Ezcurra e Ouzande sinalan que se valorou moi positivamente o im-
pacto do edificio de madeira sobre os usuarios dos servizos sanitarios, 
pola sensación de confort que aporta, así como a contorna segura, 
saudable e acolledora que crea. 
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Os participantes no proxecto aplicarán 
para o seu desenvolvemento Tecnoloxías 
IoT, Big DATA, Blockchain, así como téc-
nicas de Enxeñería-Intelixencia Artificial e 
Virtualización de procesos para a súa op-
timización

12 Proxecto WOODTIC

WOODTIC, proxecto colaborativo de investiga-
ción industrial para o desenvolvemento dunha fe-
rramenta TIC para a xestión dos procesos empre-
sariais da cadea de valor da industria da madeira

Carácter innovador de WoodTic

Na aplicación das TIC para a dixitalización de procesos ao longo da cadea 
de valor da industria da madeira, dende a explotación forestal ata as em-
presas de transformación da madeira, tomaranse como punto de partida, 
as ferramentas e experiencias adquiridas por CERNA e Hermanos García 
Rocha en proxectos anteriores, así como a súa actividade empresarial re-
lacionada coa xestión das explotacións forestais e a modernización de 
procesos produtivos en industrias transformadoras. 

Necesidade de abordar o proxecto

O PDR 2014-2020 de Galicia e a RIS3 identificaban a necesidade de mo-
dernizar os sectores primarios galegos, entre eles, o forestal, mellorando 
os indicadores de eficiencia e rendibililidade das explotacións, xerando 
novos procesos e servizos máis intensivos en coñecemento e novas tec-
noloxías. Por outra banda, tamén se identificaba a necesidade de moder-
nizar os sectores tractores galegos, entre eles, a industria da madeira, 
potenciado a innovación en tecnoloxías relacionadas coa simulación nos 
procesos produtivos para facelos máis eficientes e mellorar a súa produ-
tividade.

Recentemente, en diversas estratexias e plans a nivel europeo, estatal e 
autonómico faise referencia á importancia de promover o asesoramento a 
Pemes e a dixitalización do sector. Concretamente, no Plan Estratéxico da 
PAC post-2020, faise referencia á necesidade de desenvolver actuacións 
en materia de dixitalización, fomentando a incorporación de novas tecno-
loxías para facilitar a xestión, a redución de custos e a toma de decisións. 

Proxectos nos que participou CERNA, constatan que a industria da madei-
ra conta cun grao de dixitalización nos seus procesos que repercute na 
súa produtividade.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, CERNA Enxeñería e Asesoría 
Medioambiental, Hermanos García Rocha e o Instituto Tecnolóxico de Ga-
licia (ITG) están a participar no proxecto WoodTic, que ten por obxectivo 
innovar na xestión de procesos empresariais ao longo da cadea de valor 
da industria da madeira, dende a explotación forestal ata as industrias de 
transformación, mediante a aplicación das TICS para a dixitalización, mo-
dernización e optimización de procesos no ámbito da xestión das explota-
cións forestais, a xestión da maquinaria forestal, a planificación das rutas 
de transporte, a xestión da trazabilidade da madeira e a optimización de 
procesos produtivos na industria transformadora.

Para o seu desenvolvemento, os participantes aplicarán Tecnoloxías 
IoT, Big DATA, Blockchain, así como técnicas de Enxeñería-Intelixen-
cia Artificial e de Virtualización de Procesos para a súa optimización.

- Transferencia de novos métodos e procedementos de optimización 
de procesos empresariais

- Caracterización e parametrización de detalle dos procesos da Ca-
dea de Valor

- Mellora da adopción de tecnoloxías facilitadoras e competencias 
dixitais, mediante o emprego por parte doutras empresas do sector 
da madeira das ferramentas desenvolvidas

- Sensorización e dixitalización dos procesos produtivos que permitan 
dispoñer de datos en tempo real e aporten rapidez e flexibilidade na 
toma de decisións

- Establecemento de sinerxias entre o sector forestal e a industria 
transformadora da madeira mediante a dixitalización dos fluxos de 
información

- Contribuír á modernización das empresas do sector, en liña cos re-
tos expostos na RIS3

- Contribuír á optimización dos custos de produción, explotación e 
venda, así como revalorizar os produtos e subprodutos forestais
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Informe de resultados do sector

O anuncio dun Plan Estratéxico para o sector, demanda histórica do 
mesmo

No transcurso do acto, José González anunciou que o vindeiro ano, 
a Consellería iniciará o camiño para a redacción dun Plan Estratéxi-
co da industrial forestal madeira que ten como principal obxectivo, 
responder a unha demanda histórica do sector, no sentido de aliñar o 
Plan Forestal de Galicia (especialmente orientado cara o recurso) coas 
necesidades da industria (máis enfocadas no produto e no mercado).

Nesta liña, enmarcou dito Plan Estratéxico na aposta da Xunta de Ga-
licia en materia forestal “como non houbo antes, para coidar e poten-
ciar o tesouro que representa para Galicia o seu monte”. Vinculou esta 
iniciativa con outras do seu departamento, como o propio Plan Fores-
tal (e dentro del, o Inventario Forestal Continuo), ou os 18 millóns de 
euros destinados entre 2022 e 2023 a incentivar a forestación e a silvi-
cultura activa, é dicir, a crear superficies forestais, fomentar accións 
silvícolas, financiar primas de mantemento e propiciar a elaboración 
de instrumentos de ordenación ou xestión forestal. 

A cadea monte industria de Galicia facturou 
máis de 2.500 millóns de euros en 2021

Na presentación de resultados, o conselleiro do Medio Rural anunciou a redacción dun 
Plan Estratéxico da industria forestal madeira que se aliñará co Plan Forestal de Galicia

Na comunidade, córtanse anualmente arre-
dor de 10 millóns de metros cúbicos de 

madeira

A facturación da cadea monte industria de Galicia superou no ano 
2021, os 2.500 millóns de euros, segundo anunciou o conselleiro do 
Medio Rural, José González, no acto de presentación do informe anual 
da cadea monte industria galega, elaborado pola Axencia Galega da In-
dustria Forestal Galega e a Escola de Enxeñería Forestal da Universida-
de de Vigo. No acto estivo acompañado do director da Axencia Galega 
da Industria Forestal, Jacobo Aboal; o director xeral de Planificación 
e Ordenación Forestal, José Luis Chan; o coordinador do informe e di-
rector da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, Juan Picos;  e o 
director xeral do Instituto Galego de Estatística, José Antonio Campo, 
responsable dos indicadores estatísticos e da análise sociodemográfica 
dos solicitantes de aproveitamentos forestais presentados na xornada.  
O CMD estivo tamén presente neste acto de presentación de resulta-
dos.

O conselleiro destacou a contribución da cadea monte industria ao 
Produto Interior Bruto Galego (PIB), que se cifrou en 1,6% no 2021, 
poñendo en valor os principais datos deste ámbito produtivo. No acto 
lembrouse que na nosa comunidade córtanse anualmente arredor de 
10 millóns de metros cúbicos de madeira, distribuídos nunhas 45.000 
hectáreas cada ano, correspondentes a 85.000 referencias catastrais.

Ademais, destacouse que a cadea monte industria supón o 12% do em-
prego industrial de Galicia, con 24.500 postos de traballo directos, 
empregos vinculados, directamente, ao rural galego. Neste sentido, 
o conselleiro afirmou que “o monte é, sen dúbida algunha, a caixa de 
aforros dos noso rural”.

A cadea monte industria supón o 12% do 
emprego industrial de Galicia, con 24.500 

postos de traballo directos
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O gran esforzo en rehabilitación que realizou a vila de Allariz a prin-
cipios dos 90, levouna a obter o Premio Europeo de Urbanismo en 
1994. Declarado conxunto histórico artístico, a monumentalidade da 
súa zona vella responde á importancia da súa historia. A isto, hai que 
lle engadir os seus xardíns que espertan o interese internacional, 
así como o traballo realizado para a recuperación dos seus edificios, 
onde a Oficina de Rehabilitación da vila tivo un papel fundamental.

Falamos con Marta Somoza, arquitecta municipal de Allariz para co-
ñecer o proceso que se desenvolveu para situar a esta vila como 
exemplo de boas prácticas en rehabilitación.

Como conseguiron revitalizar a vila? Que actuacións se levaron a 
cabo?

Cara 1989, Allariz comezaba un proxecto de revitalización da vila 
tras un movemento de protesta popular que demandaba un cambio 
na dinámica municipal. O proceso de recuperación do río e do patri-
monio edificado nas beiras (muíños e fábricas de curtidos) incluía ta-
mén a creación de museos, restaurantes, un hotel e un centro cívico. 
Daquela traballaban as Escolas-Taller de cantería, forxa e carpinte-
ría, fomentando o uso de técnicas construtivas tradicionais: muros de 
sillares e cachotería de granito, estruturas de madeira en forxados e 
cubertas (principalmente de castiñeiro ou carballo) e carpinterías de 
madeira nas portas e fiestras.

As actuacións eran diversas e sumaban, entre todas, o modelo urba-
nístico de Allariz: No Portovello realizábanse as obras de canalización 
do saneamento e creábase unha área de esparexemento e parque 
infantil; a caseta do caminero cedida pola COTOP, rehabilitábase 
como oficina de información turística; mercábase a antiga tinturería 
e fábrica de curtidos coa súa parcela na alameda, onde se creaba 
un centro cívico e un embarcadoiro para piraguas. Doutro lado do 
río, comprábase o Muíño do Burato e a súa presa que se rehabilitaba 
como museo etnográfico, mentres que o edificio contiguo da praza 
de abastos, ata ese momento matadoiro, rehabilitábase como sala 
de exposicións e museo do liño; acondicionábase a praia fluvial do 
Arnado a través dun acordo urbanístico que desenvolvería a urbani-
zación do Fuxón; tamén se adquiría, por permuta, a fábrica de Vila-
nova, situada ao pasar a ponte romana e, augas arriba, na Acearrica, 
comprábase o muíño, a pasarela, a canle e a finca, ampliando a praia 
fluvial do barrio de arriba. Ademais,mercábanse as fincas na contorna 
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“A madeira representa e singulariza os espa-
zos representativos do modelo de desenvolve-

mento cultural e económico de Allariz” 

Marta Somoza, arquitecta municipal da vila, destaca a importancia que a madeira, xunto 
ao granito, tivo na revitalización de Allariz, creando “espazos agradables e de identidade”

 da fábrica de curtidos dos Nogueiras e asinábase o convenio urbanís-
tico polo que o concello adquiría a fábrica, a cambio da construción, 
aínda pendente, dun bloque de tres plantas no extremo norte da 
parcela. 

Como se conseguiu implicar aos veciños nos diferentes cambios pro-
postos urbanisticamente?

A maioría destas actuacións foron posibles grazas á disposición dos 
veciños, solidarizados dende as protestas do 89, que entendían que 
a recuperación do río era o primeiro paso para a recuperación eco-
nómica da vila; realizáronse compras de propiedades, permutas e 
convenios urbanísticos e, en moi poucos casos, foi necesario recorrer 
á expropiación. 

Nestes anos, creábase tamén a empresa municipal REATUR para 
promover o turismo no concello e xestionar os edificios adquiridos 
na contorna do río; realizábanse concesións a terceiros que abrían 
restaurantes e cafeterías, a cambio do mantemento dos edificios e 
instalacións de uso público.

14 Miradas sobre a industria da madeira: Marta Somoza

Foto: Mark Ritchie

Marta Somoza e Pablo Otero. Foto: Juan A. Aragonés
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15Miradas sobre a industria da madeira: Marta Somoza
Cando se crea a Oficina de Rehabilitación de Allariz e que obxectivos 
se perseguían coa súa posta en marcha?

Tras o éxito da recuperación do Parque Etnográfico do Río Arnoia, o 
Concello aproba as Normas Subsidiarias para ordenar o crecemento 
do Municipio e, un ano despois, no 1995, o Plan Especial do Casco 
Histórico. Este Plan Especial ten por obxectivo establecer as con-
dicións da recuperación do Casco Histórico dentro das premisas de 
fomentar a diversidade de usos, manter a escala das actuacións e 
crear de novo valores.

O Plan desenvólvese como un proxecto conxunto para o Casco, que 
pon en valor a morfoloxía característica de vivendas entre media-
neiras con patios e hortas no interior. Utiliza como ferramentas a 
zonificación en base a ordenanzas, o catálogo con fichas detalladas 
para cada unha das preto de 600 construcións do Casco e define unha 
serie de actuacións integrais (traslado do campo de fútbol e constru-
ción da piscina climatizada, emprazamento da estación de autobuses 
no extremo do campo da Barreira e adquisición da Torre Lombarda 
-fábrica de coiros e torre defensiva do século XIII- para hotel, estas 
dúas últimas actuacións a cambio da concesión de edificabilidade 
materializada en senllos edificios nas proximidades).

Para o desenvolvemento destes instrumentos, créase a oficina de 
rehabilitación municipal que se encarga da difusión da necesidade 
de rehabilitación, do control cuantitativo e cualitativo das actua-
cións, dos estudos previos e propostas de actuación, da redacción de 
proxectos singulares e da tramitación de axudas económicas (conve-
nios asinados entre o Ministerio de Fomento, o Instituto de Vivenda 
e Solo da Xunta de Galicia e o Concello, que subvencionan máis do 
60% do custo da obra). Nos primeiros anos, a Oficina está dirixida por 
Adolfo Rodríguez de la Rúa que, xunto cun grupo de técnicos, levan 
a cabo algo máis de 350 intervencións (226 vivendas, 106 fachadas, 6 
edificios públicos e 22 locais comerciais).

“A boa disposición dos veciños foi 
clave para a revitalización económica 

de Allariz”

con influencia positiva sobre o estado de ánimo e con capacidade de 
xerar unha experiencia sensitiva: o olor, o tacto, o son do espazo que 
xera, o confort térmico...

Que papel xogou e xoga a madeira na revitalización do Casco Histó-
rico da vila? 

Tal e como explicaba Adolfo Rodríguez de la Rúa, nunha intervención 
sobre cascos históricos no ano 2007, a rehabilitación debe entender-
se como a posta en valor da identidade dun pobo e implica, ademais, 
a aprendizaxe dos sistemas construtivos tradicionais, ao tempo que 
se avanza na súa evolución dando resposta aos novos modos de habi-
tar (a luz, a relación co exterior, o confort, etc.).

No casco de Allariz, caracterizado por couzadas de vivendas entre 
medianeiras, a madeira constitúe un dos materiais principais, posto 
que son as estruturas de madeira as que dan a dimensión e a escala 
humana ao conxunto. Pero, ademais, a madeira representa e sin-
gulariza os espazos representativos do modelo de desenvolvemento 
cultural e económico de Allariz: o proxecto para o local comercial de 
Adolfo Domínguez dentro do plan das outlets, que expuña a apertura 
dun patio interior no dobre acceso ao local; a rehabilitación do hotel 
restaurante Pallabarro, coa recuperación dun paramento de fachada 
con armazón de listóns de madeira de piñeiro; a rehabilitación como 
hotel da Torre Lombarda, co emprego novidoso de taboleiros DM para 
as particións nas habitacións; a construción do Museo Iconográfico 
con paneis de listóns de madeira para delimitar os diferentes es-
pazos; ou, máis recentemente, a ampliación da escola infantil cun 
pavillón de forma orgánica e unha galería corredor feita con madeira 
de cedro. Este proxecto xogaba, ademais, con dúas ideas: a creación 
dunha atmosfera dada pola luz cambiante, as sombras e o tacto; e a 
arquitectura como lugar de aprendizaxe a través da experimentación 
cos sentidos. Para iso, era fundamental a selección de materiais: 
madeira maciza de faia no chan, linóleo nos solos das áreas de xogo 
e madeira de cedro nas carpinterías ao exterior. A madeira permitía, 
máis alá das súas propiedades físicas, crear un espazo agradable,

“A madeira permitiu crear espazos con in-
fluencia positiva sobre o estado de ánimo e 

con capacidade de xerar experiencias sensi-
tivas, entre outros”

Como conseguiron instaurar o binomio natureza e patrimonio como 
motor da economía alaricana?

A declaración no 2005 da Reserva da Biofera Área de Allariz buscaba 
fomentar o desenvolvemento sostible do territorio compatibilizándoo 
con certo desenvolvemento económico, promovendo a explotación 
dos recursos naturais (agricultura, gandería, silvicultura) e impul-
sando proxectos de revitalización nas parroquias rurais. Leváronse a 
cabo actuacións en lugares como Santa Mariña de Augas Santas, onde 
ademais de intervir nos espazos públicos, rehabilitouse un edificio 
como Centro Social e Escola de Cestería; en San Salvador dos Pene-
dos tamén se acompañou a intervención nos espazos públicos coa 
rehabilitación da sede da Asociación ANDREA, que traballa cos burros 
para ofrecer terapias a persoas con discapacidades; ou en Armea, na 
intervención de posta en valor do Xacemento Arqueolóxico.

En todas estas intervencións, a madeira, xunto co granito, foron de 
novo os materiais empregados para crear espazos agradables e de 
identidade.

Nunha vila que é exemplo a nivel internacional de rehabilitación e 
revitalización, que obxectivos se marca, neste eido, a curto prazo?

A etapa actual caracterízase pola continuidade na rehabilitación do 
casco, a consolidación do parque etnográfico fluvial e a ordenación 
do crecemento urbano entorno a eles, buscando unha maior integra-
ción entre o conxunto histórico e o solo urbano. Tamén se fomenta 
a evolución do modelo central da vila cara outro policéntrico das 
parroquias, trasladando esta dinámica de revitalización e posta en 
valor ao resto do territorio rural.

Foto: Mark Ritchie

Foto: Marta Somoza
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O CMD colabora na segunda edición do ciclo A Casa 
Invisible que aborda aspectos non visibles da arqui-

tectura, intimamente ligados ao benestar

A Casa Invisible

A iniciativa estivo organizada pola Delega-
ción de Santiago do Colexio Oficial de Ar-
quitectos de Galicia, coa colaboración do 
Cluster Saúde de Galicia, o CMD e a Escola 
Técnica Superior de Arquitectura da Coruña

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia colaborou na segunda 
edición do ciclo A Casa Invisible, organizada pola Delegación de San-
tiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia coa colaboración do 
Cluster Saúde de Galicia e a Escola Técnica Superior de Arquitectura 
da Coruña. A segunda edición da Casa Invisible tratou sobre aspectos 
non visibles da arquitectura, intimamente ligados ao benestar, físico 
e emocional das nosas vivendas. Centrouse en aspectos emocionais e 
vinculados á nosa experiencia na relación co territorio e a natureza.

Na primeira xornada, o presidente do CMD, José Manuel Iglesias, 
presentou a intervención de José Antonio Corraliza quen, dende o 
enfoque da Psicoloxía Ambiental, ofreceu algunhas claves para ex-
plicar o papel da contorna no benestar humano. Corraliza incidiu na 
necesidade de deseñar espazos que proporcionen un óptimo nivel 
de estimulación ambiental. Neste sentido, expuxo a necesidade de 
recuperar claves relacionadas coa experiencia pasada e presente dos 
lugares e a necesidade de analizar a memoria ambiental e a nostalxia 
dos lugares perdidos.

Na segunda sesión, Pedro de Llano falou sobre Arquitectura Popular e 
a súa vinculación coa Arquitectura Contemporánea a través dun rela-
torio baixo o título “Compañeiros de oficio”, no que abordou o papel 
da arquitectura popular na historia da arquitectura.

O presidente do CMD foi o encargado 
de presentar a intervención de José 
Antonio Corraliza, psicólogo ambiental 

e gran experto en biofilia

Xeobioloxía e arquitectura sanitaria, na segunda xornada deste ciclo

A segunda xornada deste ciclo contou coa intervención de Antonio 
Manuel Seijas, quen abordou unha revisión dos factores de risco para 
a saúde derivados da presenza de radiacións, tanto ambientais (na-
turais) como artificiais (creadas polo ser humano) que concorren no 
ámbito dos nosos hábitats, a través dun relatorio titulado “Xeobiolio-
xía-a casa san, vitalidade do espazo que habitamos”.

Pechou esta segunda edición da Casa Invisible, Ángela Elisabeth Mü-
ller quen falou sobre o impacto da arquitectura sanitaria sobre o 
noso comportamento e benestar, a raíz de exemplos e proxectos rea-
lizados. O seu relatorio: “Arquitectura de maternidades vinculada á 
biofilia”.

16
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A cadea de valor forestal madeira continúa cos seus en-
contros de traballo para abordar os principais retos aos 
que se enfronta de cara ao novo ano

Representantes da cadea de valor forestal-madeira de Galicia manti-
veron durante este período diferentes reunións de traballo co obxec-
tivo de fixar as liñas de actuación para o próximo ano. Deste modo, 
continúa o traballo colaborativo no seo das diferentes Comisións de 
Traballo.

Nestes encontros, púxose de relevo as principais preocupacións das 
asociacións do sector que marcarán a folla de ruta dos próximos me-
ses, esencialmente ligadas á execución das diversas liñas do Plan 
Forestal de Galicia orientadas a unha maior sustentabilidade e pro-
dutividade dos montes galegos, de modo que xeren un maior valor á 
sociedade, así como ao desenvolvemento dun novo Plan Estratéxico 
para o sector.

Organizada en diferentes Comisións de Tra-
ballo, as asociacións da cadea de valor traba-
llan para dar resposta e solucións a diferentes 
cuestións xurdidas nos últimos tempos

Comisións de Traballo na cadea de valor forestal-madeira de Galicia

Dende hai máis de cinco anos, a cadea de valor forestal-madeira está 
organizada en Comisións de Traballo co obxectivo de ter maior pre-
senza social e manter un diálogo fluído coa Administración.  

Entre os grandes fitos acadados en Galicia cunha intensa participa-
ción da cadea atópanse, o Plan Forestal de Galicia, o desenvolve-
mento dun sistema estatístico forestal que inclúe inventario con-
tinuo, a consecución dunha dirección xeral exclusivamente para a 
planificación e ordenación do monte, cun orzamento independente 
da extinción de incendios, e diversas medidas de simplificación ad-
ministrativa.

Con esta dinámica de traballo, que respecta a soberanía de cada 
asociación e fortalece a unidade da cadea, alcanzáronse logros moi 
positivos para todo o sector, priorizando o consenso e poñendo o 
foco sobre os problemas que se comparten, trasladando unha visión 
conxunta a toda a sociedade. 

As Comisións naceron co obxectivo 
de conseguir maior presenza social e 
manter un diálogo fluído coa Adminis-

tración

Comisión de Traballo da cadea de valor 17
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84 asistentes de 20 empresas diferentes dé-
ronse cita nos seis cursos deste Programa 
que buscaba a reciclaxe dos profesionais 
con capacidade na toma de decisións das 
empresas

Éxito de participación no Programa de Mellora 
da Eficiencia Directiva impulsado polo CMD

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia rematou o Programa de 
Mellora da Eficiencia Directiva que desenvolveu dende o pasado mes 
de maio ata decembro, contando cun gran éxito de participación por 
parte das empresas asociadas. 

84 asistentes de 20 empresas diferentes pertencentes ao aprovei-
tamento forestal e enerxía, serradoiro, taboleiro, carpintería, Con-
tract, ebanistería, mobiliario cociña e consultoría déronse cita nesta 
acción formativa que tivo, como principal obxectivo, a actualización 
de coñecementos, ferramentas, habilidades e modelos de xestión en 
distintos eidos.

Cun ambicioso programa de formación deseñado co Instituto Superior 
Intercontinental da Empresa, IESIDE, e a axuda do Instituto Galego de 
Promoción Económica, o programa tentou dar resposta ás demandas 
dos asociados do CMD.

Os participantes forman parte dos 
sectores do aproveitamento forestal e 
enerxía, serradoiro, taboleiro, carpin-
tería, Contract, ebanistería, mobiliario 
cociña e consultoría

O Programa expúxose como un itinerario a desenvolver ao longo do 
ano 2022, totalmente flexible, para permitir a inscrición de máis pro-
fesionais en función das necesidades e dispoñibilidade das empresas, 
conforme se percorrera este itinerario. Ademais, permitiu variar as 
persoas que asistían a cada módulo, en función dos intereses das 
empresas.

Este formato flexible tivo unha moi boa acollida contando coa par-
ticipación de profesionais de Betanzos HB, Camuyde, Cándido Her-
mida Construtora, CMD, FINSA, Greenalia, Grupo Cándido Hermida, 
Laminados Villapol, Losán, Madera Plus, Maderas Goiriz, Maderas 
Hermanos Castro, Maderas Rubén, Maderbar, Mobalco, Mobiliario y 
Contract, Molduras del Noroeste, Senssia e Serrerías Rodríguez. 

Os cursos abordaron dende metodoloxías Agile de xestión de proxec-
tos, análise e diagnóstico económico-financeiro, ata o desenvolve-
mento de habilidades de comunicación e xestión positiva do estrés, 
entre outras temáticas.

Tralo éxito deste Programa, agárdase activar unha nova acción de 
formación o vindeiro ano.

Dende o seu nacemento, a formación conti-
nua dos seus asociados é unha das priorida-

des do CMD

Formación continua CMD
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Dende o seu nacemento, a formación conti-
nua dos seus asociados é unha das priorida-

des do CMD

O ciclo Galicia é madeira péchase con 23 progra-
mas emitidos e a participación de 46 profesionais
A iniciativa, realizada coa colaboración da Axencia Galega da Industria Forestal en Esradio, 
tratou de achegar as particularidades e aplicacións da madeira en diferentes ámbitos

O ciclo Galicia é madeira, celebrado en ESradio coa colaboración da 
Axencia Galega da Industria Forestal, chegou ao seu fin coa emisión 
de 23 programas onde 46 profesionais relacionados co sector da ma-
deira, conversaron sobre as particularidades e as diferentes aplica-
cións deste material.

Os temas principais que se abordaron dende o pasado mes de abril e 
ata outubro foron a construción en madeira, deseño como factor de 
diferenciación, innovación en madeira, vantaxes ambientais do uso 
da madeira, novos usos da madeira na construción e aproveitamentos 
madeireiros. 

En total, máis de 250 minutos onde se compartiron experiencias 
profesionais en diferentes ámbitos, últimas novidades do sector ou 
os retos aos que se enfronta este material nun momento en que a 
sustentabilidade é clave na posta en marcha de novos proxectos e 
iniciativas. 

Arquitectos, industriais, deseñadores, 
investigadores ou propietarios fores-

tais foron algúns dos profesionais que 
compartiron as súas experiencias

Coa participación de perfís profesionais tan diferentes, conseguiuse 
crear unha rede de diálogos moi rica que permitiu coñecer distintas 
experiencias e visións. 

Tralo éxito desta primeira edición do ciclo, dende o CMD agárdase 
poder recuperar esta iniciativa nun futuro próximo.

MES DE ABRIL: Construción en madeira

- Madeira Contralaminada

- Eficiencia enerxética

- Construción en madeira vs construción tradicional

MES DE MAIO: Deseño como factor de diferenciación

- A miña experiencia vivindo nunha casa de madeira 

- Edición de produto

- Madeira e deseño

- Madeira e interiorismo

MES DE XUÑO: Innovación en madeira

- Contract galego para o mundo

- Empresas innovadoras

- CIS Madeira

- Outras aplicacións en madeira

TEMÁTICAS ABORDADAS

MES DE XULLO: Ventaxas ambientais do uso da madeira

- A importancia da madeira nos centros de saúde

- Efectos positivos da madeira nas escolas

- Madeira e Biofilia

- Neuroarquitectura

MES DE SETEMBRO: Novos usos da madeira na construción

- Boas prácticas en rehabilitación

- Casos de éxito en centros históricos

- Rehabilitación como elemento de dinamización

- Mobiliario urbano

MES DE OUTUBRO: Aproveitamentos madeireiros 

- Figuras de Agrupación Forestal

- Rendibilidade do monte

- Avances en mellora xenética

- Inventario Forestal Continuo

19Faladoiros madeira
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Xornada sobre Bioeconomía Forestal Emprego Verde, organizada pola Fundación 
Valenciana de Estudos Avanzados

Intervención do xerente do CMD nas Xornadas 

Visita do conselleiro do Medio Rural ao stand do CMD

O CMD participa, xunto co resto da ca-
dea de valor da madeira, na VI edición 
de Galiforest Abanca

Nova edición dos encontros B2B entre 
empresas da madeira e prescritores

A través dun stand habilitado por cortesía da Axencia Galegda da Indus-
tria Forestal que serviu de punto de encontro

O CMD participou na Feria Forestal Galiforest-Feira Internacional de Ga-
licia Abanca que se celebrou en Sergude, no stand habilitado por corte-
sía da Axencia Galega da Industria Forestal como punto de encontro da 
cadea de valor da madeira.

Xunto a outras entidades e empresas do sector, o CMD compartiu tres 
enriquecedoras xornadas de debate, demostracións e conversas cunha 
idea en común: o futuro é de madeira.

O CMD, coa colaboración do Instituto Galego de Promoción Económica, 
organizou unha nova edición dos encontros B2B online entre empresas da 
madeira e prescritores co obxectivo de compartir sinerxias e valorar as 
posibilidades de colaboracións conxuntas. Os encontros, que teñen unha 
duración de 15 minutos, pretenden ser un punto de encontro entre os 
diferentes profesionais coa vista posta na mellora do sector da madeira.

Neste ano, celebráronse tres edicións desta iniciativa, contando cunha 
participación de preto de 60 profesionales e máis de 100 cruces profe-
sionais.

Encontros B2B entre empresas da madeira e prescritores 

O xerente do CMD, Ricardo González, participou na mesa redonda “Es-
tratexias Forestais Sostibles”, no marco da Xornada Bioeconomía Fores-
tal Emprego Verde, organizada pola Fundación Valenciana de Estudos 
Avanzados.

Na súa intervención, compartiu cos asistentes o traballo que desenvolve 
o Cluster, no que se integran empresas de toda a cadea de valor da 
madeira, traballando cunha visión transversal. Esta visión, extrapolouse 
ao ámbito asociativo no que se traballa nas diferentes Comisións de 
Traballo da cadea de valor, co fin de obter resultados comúns.

Por outra banda, González quixo incidir na importancia da xeración de 
valor, poñendo o foco no mercado, así como o fundamental que resulta 
a posta en marcha dun Plan Estratéxico de sector para camiñar de ma-
neira solvente cara o futuro.

O CMD participa no Urban Solutions, a cita para coñecer as mellores solucións para as 
cidades do presente e o futuro

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, participou no Simpo-
sium Urban Solutions, cita organizada polo Clúster das Enerxías 
Renovables de Galicia, cun relatorio titulado “Lugares públicos de 
estancia con carácter biofílico” co que abordou a importancia de 
introducir criterios biofílicos na análise dos espazos, coa finalidade 
de incorporar os patróns biofílicos ao deseño do espazos urbanos. 

Ademais, sinalou diferentes alternativas ás madeiras tropi-
cais para o mobiliario urbano; materiais de absorción de impac-
tos naturais; unha nova tendencia: a robinia; a visión concilia-
dora entre o mundo rural e o urbano; ou os bosques periurbanos. 

Durante tres días, déronse a coñecer, da man de profesionais de diferentes 
sectores, solucións para conseguir a transformación sostible das cidades.Intervención do presidente do CMD no Urban Solutions
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Celebración do Encontro Piñeiros´22

O CMD participou no Encontro Piñeiros´22, organizado pola Fundación 
Arume da que é patrón. Neste marco, profesionais do sector de España 
e Portugal analizaron os desafíos e oportunidades para as coníferas.

A construción industrializada foi un dos temas que se abordaron, po-
ñendo en valor o traballo que se desenvolveu nos últimos tempos e au-
gurando un incremento da madeira en construción, tal e como ocorre 
noutros países europeos. Encontro Piñeiro´22. Foto: Fundación Arume

O CMD celebra as súas xuntas directivas en diferentes emprazamentos como mos-
tra do seu apoio a empresas e entidades

A Xunta Directiva do CMD está a celebrar os seus encontros de maneira 
itinerante, co obxectivo de poder achegarse ás empresas e a outras 
entidades e, deste modo, poder conversar sobre diferentes temas de 
interese común.

As instalacións de ENCE acolleron a primeira reunión tralo verán, como 
mostra do apoio do CMD a biofábrica de Pontevedra, así como á súa 
continuidade na cidade do Lérez, sinalando o valor dunha empresa que 
é tractora do sector forestal galego.

A última xuntanza do ano celebrouse na EFA Fonteboa para dar os pri-
meiros pasos no deseño do Ciclo Formativo de Grado Superior de Xestión 
Forestal e Medio Ambiente que o centro comezará a impartir o próximo 
ano, cunha formulación innovadora no pedagóxico e con participación e 
implicación das empresas do sector.

Debido á boa acollida desta iniciativa, agárdase continuar o vindeiro 
ano coa celebración das xuntas directivas itinerantes.

Fórum de Sustentabilidade. Bioecono-
mía: o camiño para un futuro sostible

O presidente do CMD participou no Fórum de Sustantabilidade. Bioe-
conomía: o camiño para un futuro sostible, organizado pola empresa 
asociada ao CMD, The Navigator Company, en Aveiro. A cita tivo como 
principal obxectivo, estimular un debate participado e construtivo so-
bre o potencial da bioeconomía e dos bioprodutos, para crear valor 
sostible a partir de solucións renovables presentes na natureza. 

José Manuel Iglesias compartiu cos asistentes o valor da madeira na 
sustentabilidade e na economía circular, polas súas características na-
turais, así como a importancia de reconectar coa natureza e os benefi-
cios da biofilia, entre outros.

Xunta Directiva celebrada nas instalacións de ENCE

As instalacións de ENCE Pontevedra e a EFA Fonteboa acolleron os dous últimos encontros deste ano

Participación do presidente do CMD no Fórum de Sustentabilidade

Mesa de debate sobre a madeira na 
construción, en La Voz de Galicia

O CMD organizou, xunto a La Voz de Galicia e coa colaboración de la 
Axencia Galega da Industria Forestal, unha mesa de debate na que se 
abordou o emprego da madeira na construción dende o punto de vista 
da Administración, industria e prescritor. Azahara Soilán, técnica da 
Axencia Galega da Industria Forestal e do CIS Madeira; Emma Romero, 
directora de solucións construtivas de FINSA; e Gonzalo Alonso, mem-
bro do estudo Abalo Alonso Arquitectos, falaron sobre as particulari-
dades do material, sustentabiilidade, eficiencia enerxética, confort, 
necesidade de formación no sector e o futuro ao que se enfronta o 
material, entre outros aspectos. 

Mesa de Debate sobre a madeira na construción
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Xornada sobre innovación na cadea 
forestal-madeira de Galicia, na Escola 
de Enxeñería de Pontevedra

O xerente do CMD, Ricardo González participou na xornada sobre in-
novación na cadea forestal-madeira de Galicia que organizou a Esco-
la de Enxeñería Forestal de Pontevedra. Con esta iniciativa, buscouse 
compartir cos asistentes o traballo que se desenvolve no seo do CMD, 
facendo un percorrido polas súas principais actividades en innovación, 
deseño, edición ou no marco da cadea de valor forestal-madeira, entre 
outras. 

Intervención do xerente do CMD nas Xornadas 

O CMD participa na Feira de Emprego e 
Formación de Carballo

O presidente do CMD participou nunha mesa de debate no marco da 
Feira de Emprego e Formación que se celebrou en Carballo, na que se 
abordou a situación actual do mercado laboral e a transformación que 
se está a vivir na actualidade.

Na súa intervención, José Manuel Iglesias sinalou a dificultade de atopar 
relevo para os profesionais que se están a xubilar, a necesidade de novos 
perfís profesionais con novas capacidades para dar resposta aos novos 
retos aos que se enfronta o sector ou a nova tendencia cara unha cons-
trución industrializada, entre outros. Participación do presidente do CMD na Feira de Emprego 

Webinar sobre Ciberseguridade e RPA 
no marco do proxecto MARCI que im-
pulsa o CMD
No marco do proxecto MARCI que impulsa o CMD e no que participan 
Nauteka, Puertas Betanzos, Cerna Enxeñería, Orgánica de Sustratos e 
Sicasoft celebrouse un webinar para abordar a Ciberseguridade e a au-
tomatización robótica dos procesos.

Durante a exposición quedaron reflectidos todos os riscos aos que se en-
frontan as empresas de maneira virtual e a importancia de protexerse e 
empregar tecnoloxías RPA para mellorar a competitividade das mesmas, 
minimizando os riscos.Webinar no marco do proxecto MARCI

Producir madeira de calidade, con tra-
zabilidade e de forma sostible
Trátase dunha das conclusións do Foro celebrado por La Región e no que 
participou o CMD

O CMD estivo presente na primeira das mesas de debate do Foro que 
organizou La Región e que versou sobre temática forestal e sobre a 
cadea de valor monte-industria na que tamén participaron o director 
da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal; o director da 
Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, Juan Picos; e o presidente 
de Fearmaga, Elier Ojea.

O xerente do CMD destacou na súa intervención que o Plan Estratéxico 
que prepara a Xunta de Galicia debe axudar a entender de mellor 
maneira as necesidades do mercado forestal e a tomar decisións de 
plantacións en base a esa demanda do mercado con parcelas experi-
mentais, entre outros. Participación do CMD no Foro de La Región

Novas CMD
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O CMD está a xestionar tres novos proxectos de innovación

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia está a xestionar tres novos proxectos de innovación que se suman 
aos iniciados hai uns meses: Bikenta-Mplus, WoodTic, Biomáis CO2 e DATAlife. Deste xeito, a entidade xestio-
na na actualidade 7 proxectos de innovación nos que participan entidades compostas por empresas do sector, 
Universidades, Centros Tecnolóxicos, clústeres e asociacións. 

Os tres novos proxectos nos que está a traballar o CMD e nos que participan 7 empresas, contando cun orza-
mento de máis de 333.000 euros, son:

- Proxecto MARCI: Proxecto en colaboración con 4 empresas asociadas para a transformación dixital sostible 
da industria da madeira de Galicia a través da automatización robótica de procesos e a Ciberseguridade.

- Proxectos de dixitalización para a mellora de procesos de xestión do Cluster, a aplicación da tecnoloxía BIM 
no sector da madeira e a implantación de sistemas de automatización de documentación de RRHH, pedidos, 
albarás e facturas.

- Obradoiros de dixitalización para analizar de maneira conxunta e individual as posibilidades do uso e aplicación de tecnoloxías 4.0 vinculadas con DATA, 
incluíndo dende elementos de automatización de procesos, captura de datos ou integración con ERP ata sistemas de intelixencia de negocio avanzados (BI)

Presentación La vida entre la madera: 
Cien años de historia de los tableros 
derivados de la madera en España, en 
Lugo

Jaime Bermúdez, autor do libro “La vida entre la madera: Cien años 
de historia de los tableros derivados de la madera en España” presen-
tou a súa obra na Escola Politécnica Superior de Enxeñeria de Lugo, 
acompañado polo xerente do CMD, Ricardo González, e a directora da 
Escola, Rosa Romero.

O libro, editado polo CMD coa colaboración da Axencia Galega da In-
dustria Forestal, realiza un exhaustivo labor de investigación ao longo 
de 100 anos de historia dun elo da cadea de transformación da madei-
ra: a industria de fabricación de taboleiros derivados da madeira. Os 
que se acheguen a esta obra 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. Presentación do libro La vida entre la madera, en Lugo

O CMD dá a benvida a un novo asociado: 3 edata

A piques de rematar un novo ano, o Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia ten o pracer de dar a benvida a 
un novo asociado que axudará na posta en marcha de novos proxectos tecnolóxicos, grazas a súa experiencia 
e coñecementos. Trátase da empresa 3edata.

Empresa de base tecnolóxica centrada na xestión de proxectos do sector agroforestal e medioambiental, 
ofrece servizos de captación, procesado e analíticas de datos medioambientais para a obtención de coñece-
mento, así como de xestión de proxectos, apoiando aos seus clientes na toma de decisións, co fin de mellorar 
a súa capacidade para a optimización dois recursos dispoñibles e minimizar os custos ambientais.

A súa actividade profesional axudará a complementar proxectos conxuntos no seo do Cluster.

Novas CMD
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O recuncho do Asociado: 3edata

3edata enxeñería ambiental
Solucións de enxeñería a partir de datos ambientais
As tecnoloxías de información xeográfica, a teledetección e os avances na ciencia de datos vinculados coa terra tiveron un crecemento exponencial 
nos últimos anos grazas á irrupción de novas plataformas para a captura de datos, como os denominados drons, así como unha cada vez maior 
dispoñibilidade de datos procedentes de diversas fontes.

A capacidade de captación dos vehículos tripulados de forma remota (drons) pode converterse nun factor clave dentro do sector forestal, grazas 
á variedade de sensores que integran, dende os multiespectrais, que nos achegan datos do territorio, tanto no espectro visible como invisible; ou 
os sensores LiDAR (baseados en luz láser) que permiten reconstruír modelos tridimensionais do terreo e a cobertura vexetal.

O gran potencial de obtención de datos que ofrecen este tipo de plataformas e sensores abriu todo un abanico de posibilidades de análises do 
territorio nos ámbitos tanto terrestres, como o forestal, ambiental ou agrícola: como acuáticos, no dominio continental e mariño. As ciencias de 
computación e de datos abren novas oportunidades grazas á aplicación de intelixencia artificial e á xeración de algoritmos de análises e procesado, 
para converter o dato en información, en definitiva, en intelixencia que apoie a toma de decisións fundamentadas no coñecemento preciso da 
realidade.

3edata naceu no ano 2016, co desenvolvemento destas tecnoloxías de información xeográfica e de manexo de datos espaciais, no seo do Campus 
Terra da Universidade de Santiago de Compostela. Coa creación desta empresa, Spin off da devandita Universidade, buscouse facer efectiva ao 
sector privado e público a transferencia de coñecemento das últimas aplicacións tecnolóxicas sobre a terra, aproveitando a experiencia acumulada 
de máis de 15 anos en proxectos de investigación e desenvolvemento na Universidade.

En 3edata ofrecen servizos de información xeográfica e consultoría especializada nos sectores ambiental, forestal e de augas, apoiados nos últimos 
avances tecnolóxicos e plataformas propias de drons, con sensores fotogramétricos, multiespectrais e LiDAR, o que permite a captura, procesado 
e análise de datos, xunto ao modelado de procesos ambientais específicos nestes sectores. 

Dende a súa creación, 3edata especializouse na xeración de novos desenvolvementos tecnolóxicos centrados no sector forestal, buscando dar 
resposta á necesidade de valorar de forma precisa as existencias de madeira, o estado sanitario das masas ou a valoración de infraestruturas de 
defensa do monte como as faixas de xestión de biomasa.

O compromiso coa preservación do patrimonio natural e o desenvolvemento sostible é un dos piares de 3edata, dada a súa experiencia na xestión e 
conservación de hábitats protexidos e especies de flora ameazada, con achegas destacadas neste sentido, como a xeración mediante algoritmos de inte-
lixencia artificial de cartografías temáticas de ecosistemas e a monitorización do seu estado de conservación, a través de imaxes de satélite e de drons.

Outra área de actuación relevante dentro da empresa céntrase na monito-
rización da calidade da auga. mediante a análise multiplataforma de datos 
remotos. Para iso, combínanse datos de alta resolución e frecuencia, como 
imaxes de satélite ou drons, con datos in-situ, dando lugar a unha análise 
efectiva a distintas escalas espaciais e temporais.

A investigación, innovación e desenvolvemento é parte integral de 3edata 
e, como tal, a participación en proxectos deste tipo no ámbito europeo, 
nacional e autonómico, destacando a relevancia da capacidade de consul-
toría de 3edata para preparar e xerar ideas de proxectos, a formación de 
consorcios e a dirección dos mesmos. Neste sentido, pódense destacar os 
proxectos do Programa LIFE: LIFE in Common Land, LIFE EcoTimberCell ou 
LIFE Wood for Future, os dous últimos impulsando o sector forestal local e o 
uso de madeira certificada na construción; do Programa Horizonte Europa: 
Water-ForCE e Nature FIRST, ou en procesos de compra pública innovado-
ra como a Civil UAV Initiative da Xunta de Galicia. A súa particularidade 
é que se vinculan con proxectos afíns á súa área de coñecemento e nos 
que poden achegar valor e participar tecnicamente, ademais de abordar a 
coordinación e xestión deste tipo de proxectos innovadores.

Aínda que hoxe en día a tecnoloxía é moi relevante, en última instancia, 
as persoas detrás da tecnoloxía son o fundamental, o seu compromiso por 
avanzar dende o territorio propio xunto á sociedade que o habita. En 3eda-
ta queren seguir crecendo a través do valioso equipo xerado durante este 
percorrido inicial de 6 anos, innovando, aprendendo e colaborando con 
persoas e entidades que, ao igual que eles, busquen facer da nosa contorna 
un lugar mellor.
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Bioindustria no lado correcto do futuro

Para abordar os desafíos e as oportunidades da década, Navigator desen-
volveu a súa Axenda 2030, unha matriz que está a guiar a estratexia de 
xestión empresarial responsable da Compañía, co propósito de aumentar 
a súa contribución á creación de valor e ao crecemento sostible. O con-
cepto clave desta Axenda 2030 é “Crear valor con Responsabilidade” e 
expresa a ambición, a través do seu negocio, de xerar un impacto positivo 
nas persoas e no planeta. Dos 15 compromisos incluídos nesta Axenda, os 
dous primeiros amosan claramente a ambición da Compañía no campo da 
Bioeconomía:

- Desenvolver bioprodutos sostibles, reducindo a dependencia dos recursos 
fósiles e promovendo a descarbonización da economía.

- Promover a cocreación científica e tecnolóxica no campo da bioeconomía 
e dos bioprodutos.  

En 2021, como parte dun programa de innovación, investigación e desen-
volvemento, así como de investimento en diversificación que a Compañía 
denominou “From Fossil to Forest”, lanzouse unha nova gama de solucións 
de embalaxe centradas na marca gKraft. Ao ofrecer unha alternativa que 
permite a redución do uso de materiais fósiles como o plástico, substituín-
doos por materiais renovables e sostibles do monte, Navigator implementa 
o seu propósito co que asume o compromiso de crear valor sostible para os 
accionistas e a sociedade no seu conxunto,  deixando ás futuras xeracións 
un planeta mellor, a través de produtos e solucións sostibles naturais, reci-
clables e biodegradables que contribúan á fixación de carbono, á produción 
de osíxeno, á protección da biodiversidade, á formación de solo e á loita 
contra o cambio climático.

A creación de impacto positivo na sociedade transcende á produción. A 
empresa xera máis de 30.000 empregos directos, indirectos e inducidos, 
é a maior xeradora de valor engadido nacional en Portugal e un motor da 
economía rural, contribuíndo ao desenvolvemento das rexións onde opera. 

Navigator asume o seu papel impulsor das economías locais mediante a 
xestión de preto de 105.000 hectáreas de monte e a promoción da xestión 
e valorización das zonas rurais. En España, máis concretamente en Galicia, 
a empresa pretende ser un actor principal no sector forestal, tanto na 
compra de madeira, actividade que realiza dende hai 30 anos, como no 
arrendamento ou compra de zonas de eucalipto, facendo especial fincapé 
no apoio silvícola ao propietario.

A Compañía proponse crecer na zona e implementar as mellores prácticas 
forestais que promove, avaladas polo coñecemento a través do seu centro 
de investigación e innovación (RAIZ) que é un referente mundial no sector. 
En Galicia, o propósito de Navigator é permanecer durante moitos anos 
e, como empresa sostible que é, ser socio de provedores, propietarios, 
empresas de servizos e do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia pola 
contribución que ofrece ao sector.

Produtor integrado de recursos forestais, pasta, papel, tisú, solucións sos-
tibles de packaging e bioernerxía, The Navigator Company é recoñecido 
como un referente de calidade e sustentabilidade en todo o mundo. Cunha 
historia de case sete décadas sendo pioneiros, a compañía posiciónase 
hoxe como un expoñente de innovación na bioeconomía de base forestal.

Maior produtor europeo de papel de impresión e escritura Uncoated Woo-
dfree (UWF) e o sexto a nivel mundial, The Navigator Company é tamén 
líder europeo na produción de pasta branqueada de eucalipto e o quinto 
a nivel mundial. Con catro complexos industriais tecnoloxicamente avan-
zados, situados nas localidades portuguesas de Aveiro, Figueira da Foz, 
Setúbal e Vila Velha de Ródão e un proxecto forestal en Mozambique, a 
Compañía ten unha capacidade de produción de 1,6 millóns de toneladas 
de papel, 1,6 millóns de toneladas de pasta, 130 mil toneladas de tisú e 
2,5 TWh de enerxía renovable por ano. 

Cunha forte vocación exportadora, a empresa vende o 90% dos seus produ-
tos fóra de Portugal, tendo por destino, aproximadamente, 130 países dos 
cinco continentes. Dous terzos do papel de oficina producido en Europa 
sae de Navigator.

Moitos destes avances acadados no desenvolvemento da gama de biopro-
dutos de Navigator foron posibles grazas ao “Proxecto inpactus”, copro-
movido pola Compañía e que representou o maior investimento realizado 
ata hoxe en Portugal nun proxecto de I+D no campo da bioeconomía de 
base forestal, con preto de 15 millóns de euros. O “Inpactus” permitiu 
a produción de coñecemento con impacto económico, evidenciado polas 
37 patentes, os 66 prototipos e as 114 probas de concepto xeradas polo 
consorcio, así como polos produtos innovadores e diferenciadores creados.

Os camiños de desenvolvemento promovidos por Navigator reforzan o va-
lor dos bosques plantados como elementos fundamentais para a transi-
ción dunha economía lineal e fósil, baseada en recursos finitos, hostil para 
o clima e, polo tanto, sen futuro, a unha bioeconomía circular sostible, 
baseada en produtos forestais renovables, reciclables e biodegradables, 
favorables á natureza e neutros ao clima. 

Navigator asume este rumbo cara a unha bieconomía de base forestal, 
posicionándose como unha bioindustria no lado correcto do futuro, refor-
zando o papel fundamental dos bosques de eucalipto na sociedade e no 
mundo rural. 
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ORGANISMO: Ministerio para la Transición
Ecológica y el reto demográfico

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: AXUDAS PARA O IMPULSO DA ECONOMÍA 
CIRCULAR

FINALIDADE: Fomentar a sustentabilidade e circularidade dos procesos 
industriais e empresariais para mellorar a competitividade e innovación 
do tecido industrial no marco da economía circular, que supere o anterior 
modelo de produción lineal. 

TIPOS DE APOIO: Subvencións en réxime de concorrencia competitiva, 
para a execución de proxectos e actuacións que contribúan de forma 
substancial á transición cara a economía circular.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 
1. As persoas xurídicas de dereito privado, con establecemento en Espa-
ña, desen  volver a actuación dentro do territorio nacional
2. As entidades de economía social
3. As Agrupacións das anteriores

PROCEDEMENTO:
- Nº máximo solicitudes por entidade: 2
- Nº máximo de solicitudes por proxecto: 1
- Contía mínima a percibir: 150.000€
- Contía máxima a percibir: 10M € por proxecto e entidade

CATEGORÍAS DE ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES:
A) Redución do consumo de materias primas virxes, mediante o uso de 
subprodutos, o uso de materiais procedentes de residuos, a remanufactu-
ra de produtos e o incremento da eficiencia do uso dos materiais 

Materiais/ residuos propios  Residuos de terceiros
Micro e pequena empresa (60%) Micro e pequena empresa (55%)
Mediana (50%)   Mediana (45%)
Non PEME (40%)   Non PEME (35%)

B) Ecodeseño e posta no mercado de produtos realizados baixo esque-
mas de ecodeseño: mediante o aumento da vida útil ou 2ª utilización, o 
incremento da reparabilidade, o cambio a produtos reutilizables, a subs-
titución de sustancias perigosas e de sustancias extremadamente preocu-
pantes e modelos baseados en servizos.

Materiais/ residuos propios  
Micro e pequena empresa (60%)
Mediana (50%)
Non PEME (40%)  

C) Mellora na xestión de residuos mediante o desenvolvemento de siste-
mas e infraestruturas de tratamento de residuos que permita incremen-
tar e optimizar a obtención de material para o reciclado de calidade, 
xerando novas materias primas que se empreguen en novos produtos ou 
inversións en sistemas e infraestruturas que impulsen a preparación para 
a reutilización

Materiais/ residuos propios  Residuos de terceiros
Micro e pequena empresa (60%) Micro e pequena empresa (55%)
Mediana (50%)   Mediana (45%)
Non PEME (40%)   Non PEME (35%)

D) Transformación dixital de procesos a través de infraestruturas e siste-
mas que permita:
1. A trazabilidade de produtos, sustancias, materiais e residuos
2. Modelos de negocio baseados na servitización por medio da dixitali-
zación
3. Servizos de retorno de produtos usados
4. Tecnoloxías de impresión 3D

Intensidade: 
Microempresa e PEME (50%)
Non PEME (15%) e só poderá participar nesta categoría como membros 
dunha agrupación onde interveña polo menos una PEME e se a PEME corre 
cun mínimo do 30% do total dos costes subvencionables

Axudas e subvencións

IMPORTES E PRAZOS:

- Axudas de entre 150.000 e 10.000.000 € por proxecto e entidade
Agás no caso de estudos de viabilidade e proxectos de dixitalización que 
terán unha contía máxima de 5M €
- Pago: poderase solicitar un anticipo de ata o 40% da axuda
- Garantía: 5% (avais ou depósito en efectivo) >4 anos
- Prazo máximo de execución:
31/12/2023 proxectos con axuda entre 150.000 € e 400.000 €
31/12/2024 proxectos con axuda entre 400.000 e 2.500.000 €
31/12/2025 proxectos con axuda entre 2.500.000 € e 10.000.000 €

GASTOS SUBVENCIONABLES:

- Persoal
- Asistencias ou servizos externos
- Material inventariable: a totalidade do prezo de adquisición da inver-
sión en equipos, software e aparatos, os arrendamentos de instalacións 
e de material inventariable, inversións en activos vinculados á transfe-
rencia de tecnoloxía mediante a adquisición de dereitos de patentes, 
licenzas, know-how ou coñecementos técnicos non patentados
- Material funxible
- Outros

PRAZOS: Prazo de presentación de solicitudes ata o 23/01/2023
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Lugar: Toronto, Canadá

Datas: 19 ao 22 de xaneiro de 2023

Máis información: www.interiordesignshow.com

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

Lugar: París, Francia

Datas: do 19 ao 23 de xaneiro de 2023

Máis información: www.maison-objet.com

Feira que reúne  decoración, deseño e mobiliario téxtil e fragancias

Lugar:Nantes. Francia

Datas: 6 ao 8 de febreiro de 2023

Máis información: www.boisenergie.com

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores

Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo. Brasil

Datas:31 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2023

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: 9 a 11 de febreiro de 2023

Máis información: www.for-wood.cz 

Feira de construción de madeira

Lugar: Guadalaxara, México

Datas: 15 ao 18 de febreiro de 2023

Máis información: www.expomuebleinvierno.com.mx

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

Lugar: Jacob K. Javits Convention Center, Nova York

Datas: 21 ao 23 de maio de 2023

Máis información: www.icff.com/fair

Feira internacional relacionada co moble e a decoración 

IDS INTERIOR DESIGN SHOW

MAISON & OBJET PARÍS

BOIS ENERGIE NANTES

ABIMAD 2023

FOR WOOD 

Lugar: Oporto, Portugal

Datas: 2 ao 5 de marzo de 2023

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

Feira de deseño e decoración

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

Datas: 7 ao 9 de marzo de 2023

Máis información: www.dubaiwoodshow.com 

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

Lugar: Feira de Milán, Milán. Italia

Datas:18 ao 23 de abril de 2023

Máis información: www.salonemilano.it

Feira de referencia no sector do moble e a decoración 

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

Datas:21 ao 24 de marzo de 2023

Máis información: www.surmueble.es

Evento que alberga aos sectores do moble e a decoración 

Lugar: Sofia. Bulgaria

Datas:29 de marzo ao 1 de abril de 2023

Máis información: www.technomebel.bg 

Feira para o traballo da madeira e a produción de mobles

Lugar: Londres, Reino Unido

Datas: 29 de abril ao 7 de maio de 2023

Máis información: www.granddesignslive.com

Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar

Lugar: Asturias, España

Datas: 15 ao 17 de xuño de 2023

Máis información: www.asturforesta.es

Feira forestal internacional  

FERIA INTERDECORACAO 

DUBAI WOODSHOW

SALONE INTERNAZIONALE DEL
MOBILE

FERIA SURMUEBLE SEVILLA

TECHNOMEBEL SOFIA

GRAN DESIGN LIVE LONDONEXPO MUEBLE INTERNACIONAL

ICFF 2023: NEW YOK ASTUR FORESTA 2023
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