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Novos tempos, novas ilusións

Alfredo Rodríguez, presidente do CMA
Chegan novos tempos para o Cluster da Madeira de Galicia. Novos tempos e novas
ilusións. Porque tras unha época convulsa e complicada para as nosas empresas
e tralo constante traballo realizado, por fin podemos vislumbrar un horizonte máis
positivo. Son consciente do esforzo realizado por todos os asociados para facer
fronte aos momentos complicados. Dende o CMA, sentímonos moi orgullosos das
nosas empresas e de como, unha vez máis, medramos ante situacións adversas.
Como sabedes, continuamos apostando fortemente pola proxección cara a Europa
como vía para abrir novos mercados e resultar máis competitivos. Proba disto, é o traballo que estamos a desempeñar para crear un consorcio europeo con outros Clusters de
Excelencia que nos permita abrir novas portas e, deste xeito, ampliar o noso mercado.
Nunha época como a actual, o traballo en cooperación é fundamental para poder
acadar metas máis esixentes. Conscientes diso, dende o CMA intensificamos a
nosa relación cos prescriptores, coa finalidade de traballar conxuntamente e establecer liñas de colaboración que nos permitan camiñar firmemente cara unha
sociedade sostible. Debemos seguir traballando ideas e desenrolo que nos aproximen máis ás necesidades do mercado, incluso intentar desenvolver necesidades
que ao final se convertan en demanda activa. O coñecemento desas necesidades
nos axudará a tomar decisións empresariais con máis posibilidades de éxito. Dende
que o CMA se posicionou máis na liña da colaboración inter empresas-mercadosclusters e se alonxou da actividade patronal, o groso da estratexia está baseada no
aproveitamento do intercambio e a colaboración, co ollo posto nas oportunidades
do mercado. Ben é verdade que a situación das empresas estos últimos anos
permitiunos moi pouco tempo e recursos que adicar neste senso. Considero que
non perdimos o tempo, pois adicámolo a posicionar ao CMA nunha liña clara e recoñecida na súa excelencia de xestión, de maneira que cando os socios necesiten
do Cluster, éste poida responder con calidade e eficacia.
Durante o presente exercicio, estou convencido que as empresas do CMA continuaremos traballando na búsqueda da excelencia e plantexando novos proxectos
ilusionantes, como fixemos dende sempre. Dende a dirección do Cluster da Madeira de Galicia estamos moi orgullosos do esforzo realizado por todas as empresas
asociadas, sendo conscientes do esforzo que se fixo para manter o traballo e continuar xerando riqueza en Galicia. Estou convencido que o futuro, a curto prazo, nos
deparará éxitos e recolleremos os froitos de todo o que sembramos neste tempo.
Como sabedes, a miña etapa como presidente do CMA remata, tras catro anos nos
que me sentín ao voso lado nesa loita diaria por sortear as dificultades nos nosos
negocios e nos que puiden compartir con grandes e boas persoas moitas reflexións
que se poñían enriba da mesa. Catro duros anos nos que tivemos que facer fronte a
todo tipo de adversidades, pero que foron máis levadeiras ao poder afrontalas xunto
a vós. Neste período, fun consciente da valentía das nosas empresas e dese afán de
superación que levamos impregnado. Froito disto foi que nuns anos complicados
dunha crise económica global, acadamos, todos xuntos, o recoñecemento europeo
da Gold Label como Cluster, resultado da excelencia na xestión.

Deixo o cargo de presidente con certa sensación de mágoa, seguro de que podíamos haber feito moito máis en outro escenario económico, pero tamén cunha
humilde satisfacción dun traballo ben feito que se debe recoñecer en gran medida
ao equipo de dirección, comunicación e administración. Un equipo reducido pero
moi profesional e eficiente. Aproveito para felicitarvos polo voso traballo. Como non,
tamén satisfeito da entrega e colaboración das empresas do CMA que en tempos
tan negativos mantiveron a súa confianza e a aposta de seguir asociadas ao CMA.
En todo caso, con experiencias que espero seguir compartindo con todos vós,
como asociado ao Cluster da Madeira de Galicia. Non podería ter mellor relevo no
cargo que a José Manuel Iglesias, novo presidente do CMA quen, estou convencido, que co seu optimismo e visión traerá un aire fresco á entidade e nos contaxiará
da súa ilusión, vitalidade e gran xenerosidade. Agárdannos uns anos de esperanza
que confío en que traerán prosperidade para a nosas empresas.
Quero agradecer, en definitiva, a toda a familia que forma parte do CMA a súa entrega
durante estes anos, o seu respaldo e apoio. Agradecementos tamén a todas aquelas
entidades, institucións e colaboradores que empatizaron cos nosos proxectos e os
apoiaron. Traballando xuntos, como sempre fixemos, estamos preparados para afrontar moitos dos retos que temos por diante e agardar optimistas un futuro prometedor.
Gracias por estes catro anos de traballo, confianza e ilusión.
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Asemblea CMA

José Manuel Iglesias, novo presidente
do CMA para os próximos dous anos
Iglesias é fundador de Galopín Parques, empresa cuxos xogos e circuítos saudables poden atoparse en
máis duna veintena de países dos 5 continentes

Alfredo Rodríguez desexou sorte ao seu sucesor e
agradeceu ás empresas o seu apoio incondicional
durante os seus anos de mandato

O Cluster da Madeira de Galicia celebrou a súa Asemblea Anual na que
presentou os datos do ano 2014 e as novas liñas de actuación para este
2015 ante os seus asociados. No marco da Asemblea, os asociados escolleron ao novo presidente da entidade para os próximos dous anos, José Manuel Iglesias, que subsitúe no cargo a Alfredo Rodríguez, quen representou
os intereses do CMA durante 4 anos complicados a nivel económico, o que
lle outorgou o recoñecemento dos seus compañeiros.
José Manuel Iglesias é xerente de Galopín Parques, empresa que conta con xogos e circuítos saudables repartidos en máis de vinte países
dos 5 continentes. Fortemente vinculado ao coidado do medioambiente, atopou na súa empresa unha fórmula para difundir a súa filosofía referida ao valor social da empresa e a verdadeira RSC baseada
no principio da facer as cousas ben.
Iglesias afronta os próximos anos cargado de ilusión e con novas ideas que
espera que fructifiquen para conseguir que as empresas do CMA continúen
na senda da recuperación económica e poidan acadar a estabilidade que
se veu amenazada nos últimos anos.
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Na súa intervención de despedida, Alfredo Rodríguez destacou que
os últimos datos do sector, que apuntan a un crecemento do 5%
con respecto ao ano anterior, invitan a pensar nun futuro optimista e a vislumbrar un horizonte de posibilidades para as empresas
do CMA. Ademais, indicou especialmente o esforzo que dende hai
anos se está a realizar pola aposta decidida cara Europa, como vía
para abrir novos mercados e resultar máis competitivos. Do mesmo
modo, sinalou que a cooperación entre outras empresas e entidades
europeas resulta fundamental para alcanzar metas máis esixentes.
Finalmente, Alfredo Rodríguez quixo agradecer ás empresas do
CMA o apoio ofrecido durante os seus anos na presidencia, a quen
felicitou polo esforzo realizado para manter a riqueza en Galicia
a través das dúas actividades produtivas. Ademais, quixo desexar
ao novo presidente, José Manuel Iglesias, a maior das sortes nesta
nova andaina e lle ofreceu todo o seu apoio para facilitarlle o
camiño que lle agarda por diante.
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Membros da directiva do CMA e asistentes á asemblea

Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, socia de
honor 2015
Durante o acto, o CMA fixo entrega do galardón de socio de honor á
Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) pola
“súa potenciación dunha arquitectura de calidade, por formar aos
futuros profesionais nunha sociedade sostible e pola importancia
de que empresa e formación compartan intereses e obxectivos.
O encargado de recibir este galardón foi o catedrático da ETSAC,
Javier Estévez, quen indicou a súa satisfacción por obter este recoñecemento e instou ás empresas do CMA a participar en proxectos conxuntos que resulten ilusionantes.
Foro de traballo entre os socios de honor do CMA
Ao término da Asemblea, os socios de honor do CMA Xosé Otero
Pombo, Xosé Lois Martínez, Consorcio de Santiago, Colexio Oficial
de Arquitectos de Galicia, Fundación Juana de Vega e a Escola Superior de Arquitectura de A Coruña celebraron, xunto a empresas
do CMA, un grupo de traballo co obxectivo de establecer unhas
liñas de colaboración que permitan a todos os socios, traballar,
xunto ás empresas, en proxectos que sexan de interese para todos
os axentes que comparten obxectivos comúns.

A Escola de Arquitectura de A Coruña foi nomeada nova socia de honor do CMA polo seu
apoio académico á madeira
Foto superior, presidentes do CMA con
Javier Estévez Cimadevila, catedrático da Escola de Arquitectura de A Coruña

Todos os socios de honor do CMA
reuníronse para compartir inquedanzas
e realizar accións en colaboración

De esquerda a dereita, Borja Verea, secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria, Alfredo Rodríguez, presidente saínte do CMA e José Manuel Iglesias, novo presidente do CMA
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Entrevista novo presidente do CMA

Entrevista a José Manuel Iglesias, novo presidente do CMA

“A relación xerada entre os socios foi clave para a
supervivencia do CMA e para acadar
recoñecementos como a Gold Label, entre outros”
Manuel Iglesias asume a presidencia
con responsabilidade e ilusión
José Manuel Iglesias, fundador de Galopín Parques, toma o relevo de
Alfredo Rodríguez na presidencia do CMA durante os próximos dous
anos. Amante da navegación, atopou o seu rumbo nunha experiencia
colectiva na súa xuventude, na que comprobou o efecto de mellorar
o espazo público para fomentar a intelixencia social e a autoestima
dunha comunidade. Hoxe traslada esa experiencia a todos os continentes coa realización de parques infantís, sen perder de vista a
realidade social a través da Fundación As Salgueiras.
Como afronta o seu labor ao fronte do CMA durante os próximos
dous anos?
Con responsabilidade e ilusión. Aspiro estar á altura dos meus predecesores e aportar a miña humilde contribución dende o punto de vista
da cadea de valor na que desenvolvo a miña actividade profesional.
Cre que será o tempo da estabilización, tras uns anos complicados,
das empresas que forman parte do CMA?
Percibo máis confianza nos socios do Cluster da Madeira de Galicia. As
empresas deben comezar a pensar na visión estratéxica, deste xeito,
comprobarán todas as posibilidades que ofrece o CMA, xerándose un círculo virtuoso. A relación xerada entre os socios do Cluster foi clave para a
supervivencia da institución e para acadar recoñecementos como a Gold
Label, entre outros. Esa confianza reforzada e ampliada debe servir de
pulo e revulsivo para afrontar os novos retos que nos depara o futuro.
Que iniciativas ten en mente para a súa presidencia?

“

As empresas que sobreviviron á
crise están máis preparadas para
enfrontarse á globalización e a un
mundo dinámico e cambiante”
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Perservar nas liñas trazadas dende a creación do CMA e que foron as
que lle deron o posicionamento e prestixio que posúe hoxe a nivel
internacional. Afondar no fomento da confianza como substrato fundamental para a cooperación entre empresas. Defender os valores reputacionais do “como” sen descoidar o “que”, ese amor polas cousas
ben feitas que está no código xenético das nosas empresas. Tamén
aportar a visión dos que estamos ao final da cadea de valor para facer
de Cool Hunters, tentando orientar as capacidades das empresas cara
a globalización e a un mercado cada vez máis competitivo e complexo.
Un dos obxectivos que máis me ilusiona é establacer unha canle
transparente e fluída de relación entre os deseñadores e a industria, tomando como referencia o consuetudinario dos entornos, onde
esta relación funciona dende hai décadas e adaptado ese formato a
nosa idiosincrasia. Promover a relación entre o mundo da cultura e
a industria, tentando de conxugar, de xeito afectivo, creatividade,
innovación e tradición. Recabar a atención das institucións para animalas a que asuman o rol de escaparate e orgullosas promotoras das
capacidades das empresas e os creadores galegos.

9

Coñecemos o seu destacable labor en materia de RSC… cre que é
necesario que as empresas do sector se conciencien máis co seu
entorno? Como o faría?
A mellor RSE é facer as cousas ben, facer produtos e prestar servizos
honorables. Ese afán pola excelencia resulta enormemente positivo
para a organización, aumentando o sentimento de autoestima, fomentando o valor reputacional asociado aos valores e ao xeito de
facer o noso traballo.
En que liña deben traballar as empresas para afianzar as súas relacións cos prescriptores?
Debemos mellorar a comunicación. Todos estamos no mesmo barco,
temos o mesmo obxectivo que é facer as cousas cada día mellor,
complementándonos.

“

Desexo que poidamos recuperar
a aportación do talento perdido”

O deseño. Para deseñar hai que saber como se fabrica. O proceso
e o mesmo material son inspiradores. Por un lado, na percura da
excelencia, as empresas deben de fomentar a idea de que estética
e eficiencia deben estar intimamente ligados. Quizais, teñamos que
explorar novas formas de comunicación para recuperar os vellos xeitos de traballar onde, sen renunciar á vanidade colectiva dos diferentes oficios e saberes, se inteactuaba máis que agora.
Que aspectos deben mellorarse no seo das empresas?
As realidades das empresas e as súas circunstancias son moi variadas e
difíciles. Os xestores e empresas supervivintes deste tsunami están máis
preparadas para enfrontarse á globalización e a un mundo dinámico e
cambiante. Dalgún xeito, están mellor que antes do comezo da crise.
Temos que gañar confianza en nós mesmos. Os galegos estamos cheos
de complexos, pero somos xente intelixente, creativa e moi traballadora. Temos que crer máis en nós
Se o desexa, pode lanzar unha mensaxe ás empresas do CMA
O desexo de que poidamos recuperar a aportación do talento perdido
que é tan necesario e valioso para o noso tecido industrial. E a invitación a que nos coñezamos máis. Teño moita ilusión de aprender de
todos os socios, de saber dos seus éxitos, frustracións e fracasos. Pola
miña parte, teño o afán de compartir con eles as miñas ilusións, dúbidas e tribulacións. Coa suma do inxenio de todos, atoparemos novos
camiños e xeitos innovadores de ver os problemas e os retos do futuro.
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Entrevista novo socio de honor

“As posibilidades actuais para o emprego da
madeira en numerosas aplicacións ofrece un
poderoso atractivo para escoller este material
nos proxectos de arquitectura”

A Escola de Arquitectura de A Coruña
é recoñecida como socio de honor do
CMA polo seu compromiso na promoción do uso da madeira
Fernando Agrasar, director da Escola,
sinala que a única vía de colaboración
entre o tecido empresarial e o académico é a través ”da transferencia de
coñecemento”

“

O desenvolvemento actual das técnicas
construtivas en madeira reflíctese
nos nosos contidos académicos”

Revista Albura
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O Cluster da Madeira de Galicia (CMA) outorga o recoñecemento de
socio de honor da entidade á Escola Técnica Superior de Arquitectura
de A Coruña (ETSAC) polo seu apoio decidido ao uso da madeira, así
como pola promoción deste material. Deste xeito, a ETSAC súmase
a Xosé Otero Pombo, Xosé Lois Martínez, Consorcio de Santiago de
Compostela, Grupo Inditex, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
e Fundación Juana de Vega en recibir este galardón. Falamos co director da ETSAC, Fernando Agrasar, para coñecer a súa reacción ante
este recoñecemento e os retos futuro da Escola.
Que supón para a ETSAC recibir este recoñecemento de mans das
empresas da madeira asociadas ao CMA?
Este recoñecemento súmase a todos aqueles vínculos existentes entre o noso traballo, docente e investigador, e o mundo da empresa e
da economía. Proposto dende o Cluster da Madeira de Galicia, integrado por medio centenar de empresas, é unha honra importante que
nos estimula para seguir a traballar sobre o emprego da madeira na
arquitectura do noso tempo.
Que papel xoga a madeira dentro do plan de formación da ETSAC?
Os nosos contidos docentes están estreitamente vinculados coas nosas
liñas de investigación. Esta relación fai que vaian cambiando no tempo, adaptándose ás novas circunstancias. O desenvolvemento actual
das técnicas construtivas en madeira, no que participamos, reflíctese
nos nosos contidos académicos, incrementándose ano tras ano.
Nunha sociedade cada vez máis sostible, nota un maior interese
dos alumnos por achegarse a este material?
Penso que hai unha relación de tres direccións entre a natureza sostible da madeira, as súas posibilidades técnicas e os seus valores
estéticos. As posibilidades actuais para o emprego da madeira en
numerosísimas aplicacións, dende as estruturais, ás de acondicionamento acústico, ou as súas calidades táctiles, entre outros moitos
exemplos, ofrece un poderoso atractivo para escoller este material
nos proxectos de arquitectura. O interese dos nosos alumnos está,
como non podería ser doutro xeito, en sintonía co interese que reflicte a produción arquitectónica dos derradeiros anos.

En que liña cre que se debería traballar nos próximos anos para conseguir que a madeira sexa coñecida ao mesmo nivel que outros materiais?
A pregunta presupón que a madeira non é tan coñecida como a cerámica, por exemplo. Penso que o que ocorre é que a madeira é
un material ben coñecido, mesmo popular, pero limitado a poucas
aplicacións que non explotan todo o seu potencial. Dende o meu
punto de vista deberíamos seguir unha triple estratexia para fomentar as aplicacións da madeira na arquitectura: investigación de novas
técnicas e aplicacións construtivas sostibles; desenvolvemento dunha
industria innovadora que faga da madeira unha opción óptima, e sobre todo económica; e un pulo crítico e cultural sobre os valores
estéticos e significativos da arquitectura contemporánea na que o
uso da madeira sexa significativo.
Como deben colaborar o tecido empresarial e académico para acadar resultados óptimos no uso da madeira?
Do único xeito posible, neso que se chama transferencia de coñecemento.. A colaboración entre universidade e empresas aínda é moi
feble. Penso que a Escola de Arquitectura sexa socia de honor do
Cluster da Madeira é un convite para afondar nas colaboracións entre
os nosos grupos de investigación e as empresas do sector. Temos moito que traballo que facer nesa dirección.
Cales son os retos aos que se afronta a ETSAC nos próximos anos?
Moitos e moi diversos. Hoxe debemos formar aos nosos estudantes
para dar resposta a un contexto de crecente complexidade, fronte
ao que deben de posuír unha actitude crítica. Unha formación o máis
sólida e completa posible é o mellor xeito de encarar os diversos
retos profesionais presentes e futuros. Nesa formación, a madeira
e as máis innovadoras técnicas de construción con ese material son
parte imprescindible.

“

Unha formación o máis sólida
e completa posible é o mellor xeito de encarar os diversos retos
profesionais presentes e futuros”
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Miradas sobre a industria da madeira

Falamos cos presidentes das delegacións do
COAG de Ourense, Lugo, Ferrol e Pontevedra
O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrou as súas
eleccións o pasado mes de maio, resultando reelexido Antonio Maroño,
como decano do COAG para os próximos 4 anos, quen afirmou, trala
reelección, que a súa intención é que o Colexio “sexa o vehículo para
que a sociedade volva a recoñecer o papel dos arquitectos”.

Ramón Montero

Presidente do COAG-Ferrol

Falamos cos presidentes das delegacións de Ourense, Lugo, Ferrol e
Pontevedra para coñecer, de primeira man, como afrontan o reto de
devolver a ilusión a un dos colectivos máis afectados pola crise.

PREGUNTAS
1. Como afronta esta nova etapa no COAG trala
confianza depositada polos colexiados?
2. Cales son os retos más importantes do Colexio nesta nova andaina?
3. Cre que o labor dos arquitectos debe reinventarse? Por onde pasa o futuro da profesión?
4. Como se valora o uso da madeira dentro do
colectivo profesional?
5. En que liña cre que deberían colaborar as
empresas da madeira e os arquitectos?

“Cómpre unha formación continua encamiñada a
un mellor coñecemento das actuacións de reparación e rehabilitación das estruturas existentes e as
novas posibilidades e transformados da madeira”
1. Afrontamos esta nova etapa igual que a anterior, facendo un exercicio de responsabilidade fronte aos nosos compañeiros. É un traballo
que faremos coa maior das ilusións, e no que intentaremos defender a
arquitectura, aos arquitectos e os seus intereses.
2. Tras estes dous anos de contención económica e de axuste a todos
os niveis da organización, nesta nova etapa intentaremos volver a un
Colexio que sexa referente da cultura na nosa área de influencia. Trataremos, do mesmo xeito, de ampliar os servizos de formación e mellorar todo o posible as relacións coa Administración pero, ante todo,
volver a ser o fogar dos arquitectos, onde poidan atopar un elemento
de apoio e protección para o exercicio da nosa profesión.
3. Creo que os arquitectos reinvéntanse continuamente, é algo que vai
ligado a nosa profesión, que parte dunha base multidisciplinar. Tendo
en conta a situación actual que é que as actuacións do futuro máis
próximo sexan as ligadas á rehabilitación, á mellora enerxética dos
inmobles e ás intervencións de accesibilidade. Noutros ámbitos, ao
deseño de todo tipo de obxectos, á xestión integral dos proxectos e, en
definitiva, a un maior control do proceso construtivo e dos produtos.
4. A madeira sempre tivo unha ligazón coa profesión do arquitecto,
dende as súas orixes, pola súa capacidade e versatilidade. Nos anos
de maior desenvolvemento e volume construtivo quedou relegada (na
maioría dos casos) a aplicacións de acabado, mentres que hoxe en día,
por razóns de ecoloxía, economía e sostenibilidade volve a ter unha
maior presenza, recuperando deste xeito o papel que lle corresponde.
5. Creo que o maior reto e conseguir da sociedade un maior coñecemento do material e das súas aplicacións; aínda hai moita xente que só
ve as debilidades da madeira e prefiren outros materiais que “a priori”
parecen ter máis durabilidade. No propio colectivo penso que é necesario unha formación continua encamiñada a un mellor coñecemento
das actuacións de reparación e rehabilitación das estruturas existentes, e as novas posibilidades e transformados da madeira.

Raúl J. Veiga
Presidente do COAG-Lugo

xencias ás que había que atender de xeito continuo e, intentar, co apoio
de todos os colexiados, unha reforma substancial dos nosos estatutos.
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3. Xa se está a reinventar. A formación dos arquitectos españois e en
concreto a dos galegos é moi diversa e ampla e esto fai que no resto do
mundo sexamos valorados axeitadamente. Por iso, é doado atoparse
un arquitecto galego en calquera lugar do globo traballando no seu,
na arquitectura. Actualmente, e debido á versatilidade do arquitecto
galego, a profesión pasa dende o asesoramento a empresas sobre investimentos inmobiliarios, ata o deseño dun moble.
4. Neste mundo da sostibilidade no que temos que estar, a madeira
posiciónase como o material ideal e máis adecuado para dar resposta a
esa sostibilidade ben entendida. Creo que os arquitectos, conscientes
diso, entenderon as grandes calidades deste material que, como un
manto, se pousa sobre o noso territorio galego. Por iso creo que o uso
da madeira dentro do noso colectivo é un valor en alza.

“Empresa e profesión deben colaborar a través da
creación de equipos multidisciplinares”
1. Co ánimo de continuar o proceso de reaxuste do Colexio xunto ao
resto dos meus compañeiros de xunta de Goberno.
2. Acadar a súa viabilidade económica e os servizos ao colexiado.
3. Creo que o quen ten que reinventarse é o mercado inmobiliario,
aínda con moitas inercias pasadas. A formación e experiencia do arquitecto neste país posibilitan a súa adaptación a un amplo abano de
actividade. Ao futuro chámase arquitectura de arquitecto.
4. Á vista está que o arquitecto galego aposta polo uso da madeira tanto como
material estrutural como material conformador de espazos de calidade.

5. Na liña que dende o CMA iniciou, realizando encontros entre arquitectos e empresas da madeira para poñer en común diferentes formulacións que poidan xurdir relacionadas con este material. Creo que
deberíamos de inverter enerxías e esforzos para que o último elo nesta
cadea, o cliente, o usuario do produto, sexa consciente das grandes
calidades deste material, que sexa o que demande o uso da madeira.
Que se entendan as bondades deste material axudará a un mellor e
maior posicionamento da madeira na nosa arquitectura, nas nosas cidades e nos nosos espazos vividos.

Manuel Abelleira
Presidente do COAG-Pontevedra

5. Creando equipos multidisciplinares para o que o Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia ten a súa maior dispoñibilidade.

Alberto de Paula
Presidente do COAG-Ourense

“O futuro da profesión pasa
pola especialización e o traballo en equipo”
1. Para min e os meus compañeiros da Xunta Directiva de Pontevedra
foi unha grande satisfacción e, á vez, unha grandísima responsabilidade obter o respaldo dos compañeiros para poder continuar catro anos
máis como os seus representantes.

“A madeira posiciónase como o material ideal e
máis adecuado para dar resposta á sostenibilidade
ben entendida”
1. Francamente, con máis ilusión coa que iniciei a miña andaina no
Colexio. Tanto eu coma o resto dos membros da Xunta Directiva de
Ourense, accedemos ao Colexio hai aproximadamente un ano e medio
como consecuencia dunha dimisión en bloque da anterior Xunta. Formulámonos darlle á Delegación Ourensana a presenza na provincia que
pensabamos que se merecía, e a resposta ata o momento é positiva.
Vexo que con ilusión, imaxinación e esforzo podemos mellorar e avanzar e, por iso, a nosa ilusión por este renovado Colexio.
2. Particularmente creo que debemos de seguir coa reestruturación
iniciada hai dous anos e da cal empezamos a ver os seus froitos. Temos
que facer un Colexio que non dependa dun xeito tan intenso do visado
colexial que a Administración nos encomendou no seu momento. Un
Colexio con presenza en todo o territorio galego, a través das súas delegacións, que siga apoiándose nos recursos que as novas tecnoloxías
nos ofrecen. Potenciar o plan de formación que durante os últimos
tempos estivo relegado a un segundo plano, probablemente polas ur-

A verdade é que temos moitos máis folgos e afrontamos esta nova etapa con
ilusión e responsabilidade, dentro dos escasos recursos dos que dipoñemos.
2. Os retos máis importantes nesta nova andaina son abrir o Colexio á
sociedade, fomentado a proxección social da profesión de arquitectos.
Así mesmo, queremos botarlle unha man aos novos colexiados, con
formación, cursos especializados e actividades que fomenten a interrelación dos compañeiros.
3. O futuro da profesión, sen dúbida, pasa pola especialización e o traballo en equipo. Estamos nunha sociedade cada vez máis tecnificada;
os profesionais non podemos saber de todo, polo que a mellor forma de
saír adiante é b uscar un posicionamento nun eido de traballo que sexa
diferenciador. Asemade, o arquitecto debe colaborar cos compañeiros,
xa que os proxectos son cada vez documentos máis complexos.
4. A madeira é un material natural. En Galicia partimos cunha enorme
vantaxe ao ser unha das principais comunidades produtoras en España.
Penso que cada vez estamos a ver un uso máis frecuente nas nosas construcións da madeira, non só en revestimentos, senón tamén en estruturas.
Ben empregado é un material marabilloso e cunhas posibilidades infinitas.
5. As empresas deben colaborar cos colectivos profesionais dando información con prescripción, formación e facilitando aos profesionais a documentación técnica que lle requiran para desenvolver os seus proxectos.
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Internacionalización

Traballando proactivamente cara

Europa

Dende a obtención do recoñecemento internacional que obtivo o
Cluster da Madeira de Galicia coa Gold Label de excelencia en xestión o pasado ano, foron varias as actuacións que se levaron a cabo
para reforzar o posicionamento do Cluster no contexto internacional.

Como resultado, no primeiro trimestre do ano constituímos un Consorcio (ESCP, European Strategic Cluster Partnership) con outros Clusters
dos sectores da madeira, construción, enerxías renovables e TIC procedentes de España, Portugal, Suecia, Alemania, Bélgica e Dinamarca.

Por unha banda, o Cluster da Madeira de Galicia forma parte activa
do CEEG (Grupo de Expertos de Clusters Excelentes). Na actualidade
este grupo está formado por 21 Clusters procedentes de Alemania,
Austria, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Reino Unido e Suecia.
O papel que xogan os Clusters neste grupo de traballo é, ademais de
avalar a nova incorporación doutros Gold Label Clusters, o intercambio de boas prácticas entre os Clusters e as súas empresas, a xeración de oportunidades de colaboración entre socios europeos, e unha
canle de comunicación directa coa Comisión Europea no que atinxe á
Política de Clusters a nivel europeo.

Para garantir a sustentabilidade do grupo formalizamos un Plan de
Acción onde identificamos os obxectivos comúns e articulamos unha
serie de iniciativas e actividades que dan soporte á estratexia. Os
obxectivos que compartimos todos os Clusters que pertencemos ao
Consorcio enfócanse en xerar oportunidades de colaboración entre
as empresas asociadas a cada Cluster a partir do coñecemento mutuo
e das fortalezas e necesidades de cada un dos membros.

Por outra banda, o Cluster da Madeira de Galicia participou en distintas reunións de traballo en Bruselas, Austria e Francia, co obxectivo
de establecer contactos e captar sinerxias para a creación dun Consorcio de Colaboración estable e sustentable no tempo.

Cun orzamento total de 3,75 millóns de euros, despregamos o Plan Operativo onde cada Cluster membro do Consorcio ten asignadas unha serie
de actividades para promover a innovación e a internacionalización dos
seus asociados, conxuntamente coas empresas pertencentes aos outros
Clusters. A través da colaboración cruzada entre sectores pretendemos
identificar novos espazos de colaboración e de xeración de oportunidades para as nosas empresas, cun enfoque eminentemente de negocio.

Encontro de traballo celebrado en Austria
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Novos usos da madeira: Cyclowood

“As propiedades de absorción da madeira son
incomparables a outro material, chegando a ter
máis resistencia que o aceiro ou o aluminio”
Cyclowood nace da idea, en 1922, do bisavó dun dos propietarios
que xa realizou unha bicicleta en madeira cos seus medios
Cyclowood, empresa de Verín composta pola carta xeración dunha
familia adicada á madeira, fabrica bicicletas de alta gama realizadas
artesanalmente con madeiras nobres. Desenvolve catro modelos de
bicicletas: carreteira, montaña, cidade e romántica.
Nos adentramos na maxia destes artesáns, quen nos amosan como
chegan a produtos exclusivos a través dun delicado trato do material
e a aposta polas técnicas máis avanzadas.
Como xurde a idea de crear bicicletas realizadas en madeira? Que
acollida tiveron nun primeiro momento?
O de facer bicicletas de madeira ven case dende hai un século. O
meu bisavó, en 1922 aproximadamente, fabricou, a primeira dun
modo moi artesán, ata tal punto, que todos os mecanismos, engranaxes e demais foron feitos nunha pequena forxa que el tiña. Como
os recursos eran moi escasos, non tiña neumáticos para as rodas e
improvisou uns de corda trenzada. Con este primeiro prototipo foi
capaz de percorrer unha distancia de 80 quilómetros sen percance algún.

“

O que compra unha Cyclowood
é porque realmente está namorado dela”
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Esta pequena historia foi pasando de
xeración en xeración ata que a finais
do ano 2008, retomamos a idea
de fabricar de novo bicicletas
de madeira. Tras case cinco
anos de estudos e ensaios,
finalmente comercializamos de novo estas xoias
de carreteira para que
calquer amante da bicicleta poida gozar
desta.
Que acollida tiveron
nun primeiro momento?
Foi sumamente satisfactoria e superou
calquera das nosas expectativas, tanto a nivel de innovación como
de acollida no mercado.
Con que tipo de madeira
realizan os seus produtos?
Para a fabricación das Cyclowood
empregamos sempre madeira de
freixo, é a que mellor se adapta e ten
unhas propiedades físico-mecánicas ópti-
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mas para a elaboración das nosas bicicletas. O resto de madeiras teñen
só carácter estético, como o nogal,
cereixo ou teka, entre outras.
Como resiste este material aos
impactos aos que debe facer
fronte a bicicleta?
Podemos afirmar que as propiedades de absorción que aporta a
madeira son incomparables con
calquer outro material, chegando
a ter máis resistencia á fatiga que o
aceiro ou o aluminio.
Nunha época na que o deporte ao aire
libre está en alza, notaron un maior interese polos seus produtos?
No noso caso, non é un punto de inflexión posto
que as Cyclowood son pezas únicas, cun valor de exclusividade inconfundible. A persoa que compra unhas das
nosas bicicletas, pódese dicir que está namorado dela.
Cre que se valora máis que as bicicletas estean realizadas en madeira ou a estética das mesmas?
Pensamos que o primeiro impacto visual cando pasa unha Cyclowood
é que a xente se queda prendada dela. É por un conxunto de todo:
a estética está ligada cun bo deseño pero quen lle dá ese plus de
personalidade realmente é a madeira.
Están destinadas para todos os públicos? Requiren dun coidado
especial?
Están destinadas para todo tipo de públicos, xa que temos varios
modelos segundo o seu destinatario. Os coidados que requiren estas
bicicletas son os mesmos que calquera outra bicicleta do mercado.
Onde concentran a maior parte do seu negocio? Exportan a outros países?
O noso cliente potencial está en centro Europa, aínda que vendemos
en calquer parte do mundo.

“

A madeira dota a esta bicicleta
dunha personalidade única”

Contemplan a posibilidade de ampliar o seu negocio coa produción doutros produtos en madeira?
Sempre pretendemos innovar e xa temos en mente outros proxectos
en madeira, pero leva moito tempo desenvolver este tipo de produtos, antes de poder lanzalos ao mercado.

Revista Albura
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Novas CMA

O CMA celebrou o IV Meeting Point
Lignum con importantes reflexións sobre o
futuro sostible
Creus e Carrasco, Joan Sabaté e Juan Pinto e Julio Besiga sinalaron a
importancia da madeira cara a un futuro sostible e eficiente
O Cluster da Madeira de Galicia celebrou a cuarta edición de Meeting Point Lignum, Encontros Online de Innovación en Madeira, cuxo
eixe central foi a construción sostible. Os encargados de impartir estas
charlas online, que se poden consultar en www.meetingpointlignum.
com, foron Creus e Carrasco, Joan Sabaté e Juan Pinto e Julio Besiga. A
través de webinars en directo, os relatores expuxeron importantes reflexións, entre elas, púxose en evidencia a importancia do uso de materiais naturais na construción para conseguir reducir notablemente as
emisións de CO2. En términos económicos, a incorporación da madeira
nas obras tradúcese nunha redución do 10% nos custes de construción,
sendo vivendas con aportacións de enerxía activas.

Nova edición de encontros B2B entre empresas do CMA e arquitectos
Os encontros celebráronse en Ourense, coa colaboración do COAG,
ampliando os contactos á zona sur de Galicia
Unha treintena de arquitectos do COAG-Ourense reuníronse con empresas do CMA co obxectivo de establecer un primeiro contacto que
abra as portas a posibles colaboracións futuras. Con esta iniciativa, o
CMA establece un contacto directo cos arquitectos da zona sur de Galicia, tras realizar diferentes actividades cos colexiados de Vigo. Esta
iniciativa reibiu moi boa acollida, tanto por parte dos arquitectos como
das empresas, polo que está previsto continuar con ela noutros puntos
de Galicia e, incluso, de España co obxectivo de amplia a rede de contactos das empresas do CMA.

Encontros B2B en Ourense
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Arquitectos da provincia de Pontevedra
coñecen as instalacións de empresas
do CMA
Na liña da colaboración activa que existe entre arquitectos e empresas do CMA, un grupo de colexiados de Pontevedra e Vigo acudiron a
visitar as instalacións das empresas asociadas Molduras del Noroeste,
Laminados Villapol e Grupo Losán. Durante o percorrido, os arquitectos coñeceron o traballo produtivo das empresas e interesáronse polas
diferentes novidades de produtos. Deste xeito, empresas e arquitectos
estreitan lazos, abrindo novas canles de comunicación entre eles.
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O CMA convoca un grupo de expertos
para traballar na mellora do proceso
construtivo
Tralas aportacións dos diferentes axentes, establecerase unha folla de
ruta para mellorar diferentes aspectos
Dende hai anos, dende o seo do CMA, detéctase a necesidade de crear
un grupo de traballo, formado polos diferentes axentes que forman
parte do proceso construtivo, coa finalidade de solucionar problemas
históricos que afectan ao sector. A falta dunha política clara que regule
o uso e mantemento da madeira nas obras públicas, orixinou múltiples
danos na imaxe deste material, consecuencia dunha mala praxis realizada. É por iso, que o CMA convocou un grupo de traballo de expertos
que permita realizar unha tormenta de ideas que permita establecer
unha serie de conclusións firmes e abra novas liñas que protexan o
correcto uso e mantemento da madeira.

Foto do grupo de traballo

Realizouse un primer encontro e agárdase continuar con estes grupos
de traballo ata acadar conclusións firmes e factibles. Neste grupo de
expertos están representados o CMA, o Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, a Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña,
GAIN – CIS Madeira, construtores, o máster en Enxeñaría da Madeira
Estrutural de Lugo e o Consorcio de Santiago de Compostela.

O CMA fomenta a formación dos asociados en colaboración coa Escola de
Negocios Abanca
Na política de formación que o CMA desenvolve dende hai anos, ven de
organizar dous cursos, en colaboración coa Escola de Negocios Abanca
e confinanciados polo Igape, co obxectivo de ofrecer un servizo de formación continua aos seus asociados. Os curso versaron sobre técnicas
de mellora no desempeño comercial e desenvolvemento de destrezas
persoais e habilidades directivas.

Cursos de formación organizados polo CMA
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O recuncho do asociado: Molduras del Noroeste

Aposta clara polas novas tendencias
en decoración e a sostenibilidade
Molduras del Noroeste

Neste ano 2015, Molduras del Noroeste deseñou unha nova liña de
revestementos de madeira para paredes, teitos e solos, acordes coas
novas tendencias en decoración. Esta liña logrouse empregando exclusivamente materiais sostibles, dende un absoluto respecto ambiental:
-- Empregando madeiras sostibles, procedentes de bosques con certificación PEFC.
-- Empregando barnices e tintes acuosos con mínima emisión de compostos volátiles.
Paralelamente, e como continuación da aposta que Molduras fai pola
innovación, desenvolveu un novo proxecto de I+D que fructificou coa obtención dunha gama de revestimentos acústicos, ao obxecto de cumprir
os requerimentos do Código Técnico da Edificación. Esta gama, presentada recentemente nun relatorio no Instituto Eduardo Torroja da Construción, ven a complementar aos revestimentos ignifugados que, co mesmo
obxecto do cumprimento do CTE, desenvolvera en anteriores proxectos.
Como culminación a todos os traballos desenvolvidos e á aposta de Molduras polo deseño, confeccionouse o NOVO CATÁLOGO de revestimentos de
madeira para interior e exterior, que responde a dous obxectivos ambiciosos:
-- Continuar apostando pola madeira como material funcional e versátil
que aporte novas prestacións, ata a data reservadas a outro tipo de
materiais.
-- Facilitar o traballo a proxectistas, arquitectos e decoradores, lanzando novos acabados e perfís que responden ás tendencias da decoración actual.

www.grupomolduras.com
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Reflexiones del asociado: Laminados Villapol
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Cambios necesarios
para continuar avanzado
Aproveito este espazo que me brinda o Cluster da Madeira de Galicia
para compartir con todos os socios, unhas sinxelas reflexións de sentido común, porque paréceme conveniente telas presentes nas nosas
decisións empesariais.
Aínda que continuamos con grandes dificultades, a maioría das sociedades que compoñen o Cluster podemos afirmar que vemos luz ao final do longo túnel. Ante esta esperanzadora situación, non podemos
volver a cometer erros graves e sobradamente recoñecidos.
Gustaríame sinalar algún deles. Todos somos conscientes de que, na
loita diaria por conseguir aumentar a actividade das industrias, volven a aparecer no mercado contratos abusivos que incumpren a lei
15/2010 que establece medidas contra a morosidade nas operacións
comerciais. A partir do 1 de xaneiro de 2013, o prazo máximo para
pagar una factura é de 60 días e, sen embargo, continúan empregándose “argucias” para volver a prazos de pago insostibles.
Outro tema que me sorprende é que ata hai pouco tempo, as pemes
tiñamos pechadas as portas das entidades financeiras e, en cambio
agora, podemos acceder a produtos como o desconto de papel ou
de facturas a tipos arredor ao 1,50%. Evidentemente, estes prezos
son moi favorables para as nosas empresas, pero moi difíciles de
defender nas contas dos bancos. Todos sabemos as cuantías que se
manexaron nos rescates das caixas e bancos… Sería un erro volver a
caer na mesma historia.
Por último, gustaríame tratar un tema que preocupa á Xunta Directiva do CMA. Estamos a facer importantes esforzos para consolidarnos
como empresas internacionalizadas e sabemos que é imprescindible
para garantir o noso futuro. Do mesmo xeito, cremos que é moi necesario traballar no mercado interno para facer que se consuman
produtos de calidade fabricados no noso país e que, en moitos casos,
están ben valorados en mercados exteriores. Temos que loitar para
mudar estilos, formas de traballar e, incluso, formas de pensar para
tratar de chegar a un consumo da madeira propio dos países máis
avanzados (EE.UU., Canadá, Noruega, Alemaña…)
Coido que as novas xeracións de prescriptores españois se están a formar
para traballar neste senso e vexo necesario que a Administración Pública
poña máis da súa parte para camiñar xuntos. Temos que “facer patria”
porque estamos preparados e temos produtos competitivos e de calidade.

Óscar Villapol

Gustaríame rematar este escrito cunha especial mención a Alfredo
Rodríguez, presidente saínte do CMA. Desexo felicitarlle polo seu
labor intachable en momentos tremendamente duros, e deséxolle
moita sorte ao entrante, tendo clara a súa valía e profesionalidade.

Director comercial Laminados Villapol
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PRÉSTAMOS JEREMIE – IGAPE

(Non hai modificacións con respecto o da edición anterior)

FINALIDADE: A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxeñería financiera para
mellorar o acceso das PEMES á financiación a través das intervencións dos Fondos Estructurais.
Esta iniciativa permite utilizar parte dos Fondos Estructurais europeos asignados para invertir
en instrumentos reembolsables como fondos de capital risco, de préstamo ou de garantía.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís que
cumpran os seguintes requisitos:

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISE

a) Ser una peme ou microempresa segundo a definición establecida pola Comisión Europea

(Non hai modificacións con respecto o da edición anterior)

b) Realizar una iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de inversión,
localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Desenvolver ou ter previsto realizar no coentro obxecto de proxecto alguna actividade empresarial financiable, que non estea entre as actividade excluídas que se sinalen no Anexo II
das bases da axuda.
d) Acercar para o proxecto de inversión una contribución financeira do 30% do proxecto, un 25%
deberá estar exenta de calquera tipo de apoio público, ademais da totalidade dos impostos
indirectos que graven a adquisición dos bens, sexa mediante recursos propios ou mediante
financiación externa.
CONTÍA DAS AXUDAS: Os préstamos concedidos a esta liña de financiación inclúen una axuda
implícita, equivalente ao aforro de carga financeira que supón para a beneficiaria respecto a
un préstamo alternativo que poderían obter nun mercado financiero.
Os puntos porcentuais de bonificación implícitos e a subvención bruta equivalente recolleranse
non acordó de concesión determinados polo Igape en aplicación da Comunicación 2008/ C
14/02 da Comisión, e a beneficiaria aceptará a cuantía estimada desta cando instrumente a
operación de préstamo.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 30 de Setembro de 2015 ou no
momento de esgotamento de crédito presupostario.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG195 – TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS
MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE
(Non hai modificacións con respecto o da edición anterior)

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA:INCENTIVOS ECONOMICOS REXIONAIS
FINALIDADE/OBXECTIVO: Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do
apoio financiero á implantaciónde proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de corrixir os desequilibrios territoriais existentes.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non séndoo, teñan a condición de residentes.
CONTÍA DAS AXUDAS: Os incentivos rexionais que poden concederse non poderán sobrepasar
as seguintes porcentaxes máximas sobre a inversión aprobada:
a) Dende o 1 de Xullo de 2014 ata o 31 de decembro de 2017, do 15% para grandes empresas,
do 25% para medianas empresas e do 35% para pequenas empresas.
b) Dende o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2020, do 10% para grandes empresas,
do 20% para medianas empresas e do 30% para pequenas empresas.
No caso de proxectos cunha inversión aprobada superior a 50 millóns de euros, ditos porcentaxes máximos fixáranse conforme ao establecido para os grandes proxectos de inversión nas
Directrices sobre as axudas estatais de finalidade rexional para 2014-2020.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación rematará o 31 de Decembro de 2020.
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ORGANISMO: AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PROGRAMA BONOS DE INNOVACIÓN (IN851B)
FINALIDADE: O obxectivo das axudas é incentivar a participación de pemes galegas en
programas de I+D+i nacionais e internacionais a través da concesión de bonos para o financiamento da contratación de empresas, previamente homologadas pola Axencia Galega
de Innovación e adheridas como axentes intermedios ao Programa, para a preparación das
súas propostas.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, segundo a definición do anexo I do Regulamento
(CE) nº 800/2008. Estas pemes deberán ser galegas ou ter centro de traballo en Galicia,
onde deberán desenvolver as actividades de preparación da proposta nacional ou internacional para a cal soliciten o bono de innovación. Ademais, tamén deberán levar a cabo
en Galicia, de forma maioritaria, as que teñan asignadas no plan de traballo do proxecto
nacional ou internacional cuxa solicitude se prepara co bono solicitado.
CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda que se vai conceder asume a forma de incentivo directo a
fondo perdido, que consiste na entrega dunha cantidade calculada como unha porcentaxe
da base incentivable aprobada que non terá que devolverse. A intensidade da axuda será do
100 % do custo do servizo considerado incentivable segundo a táboa I.
PRAZO LÍMITE: Inicialmente a vixencia está prevista ata o 31 de decembro de 2015, salvo
que antes se produza o suposto de esgotamento de crédito previsto.

Feiras

DESIGN TOKYO 2015

KLAGENFORTER HERBSTMESSEGAUDE-PARK 2015

Lugar: Tokyo Big Sight, Japan.

Lugar: Klagenfurter Messe Betriebsges, Austria

Datas: Do 08-07-2015 ao 10-07-2015

Datas: Do 11/09/2015 ao 20/09/2015

Máis información: http://www.designtokyo.jp/en/

Máis información: http://www.kaerntnermessen.at/messe/

Salón do deseño de Interiores, mobiliario e decoración.

Reunión de profesionais madereiros de Austria.

THE MANCHESTER FURNITURE SHOW
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FURNITURE MANUFACTURING
& SUPPLY CHINA 2015

Lugar: Manchester, Reino Unido

Lugar: Shanghai, China

Datas: Do 19/07/2015 ao 21/07/2015

Datas: Do 09/09/2015 ao 12/09/2015

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

Máis información: http://www.fmcchina.com.cn/en-us/

Salón das novidades e tendencias no sector dos mobles de Interior.

Feira mundial de novidades en mobiliario e tecnoloxía para a súa fabricación

TECNO MUEBLE INTERNACIONAL 2015

AREA30

Lugar: Guadalajara, México

Lugar: Munich. Alemania

Datas: Do 19/08/2015 ao 22/08/2015

Datas: Do 19/09/2015 ao 24/09/2015

Máis información: http://www.tecnomueble.com.mx/

Máis información: http://www.area-30.de/

Feira Internacional de tecnoloxía e materiais para a industria do moble e a
madeira.

Feira do mobiliario de cociña.

WOODTECH INDIA 2015

FURNITURE, DESIGN, COMPONENTS

Lugar: Chennai Trade Center, Chennai. India

Lugar: Minsk. Belarus

Datas: Do 21/08/2015 ao 24/08/2015

Datas: Do 29/09/2015 ao 02/10/2015

Máis información: http://www.woodtechindia.in/

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

Feira de maquinaria para a industria da madeira e mobles

Feira do mobiliario , deseño e compoñentes.

FEIRA DO MOBLE DE YECLA

BAUEN + WOHNEN 2015

Lugar: Yecla, Murcia. España

Lugar: Luzern, Suíza

Datas: Do 21/09/2015 ao 24/09/2015

Datas: Do 01/10/2015 ao 04/10/2015

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

Máis información: http://www.messe-luzern.ch/

Feira do Moble.

Feira de construción

MTM 2015. INTERNATIONAL
FURNITURE FAIR

TIMBER EXPO-TIMBER INDUSTRY
EXHIBITION
Lugar: Birmingham, Reino Unido

Lugar: Ostròda. Polonia
Datas: Do 8/09/2015 ao 11/09/2015
Máis información: http://www.mtmostroda.pl/
Feira Internacional do Moble.

Datas: Do 06/10/2015 ao 08/10/2015
Máis información: http://www.timber-expo.co.uk/
Feira de exposición de innovación, novidades e desenvolvementos no sector
da madeira.

Revista Albura

24

Feiras

MOA CASA 2015
Lugar: Roma, Italia
Datas: Do 24/10/2015 ao 01/11/2015
Máis información: http://www.moacasa.com/
Feira de mobiliario e decoración de interiores

CONCRETA 2015
Lugar: O Porto, Portugal
Datas: Do 19/11/2015 ao 22/11/2015
Máis información: http://www.concreta.exponor.pt/
Feira internacional de contrución e rehabilitación

WOODEX 2015
Lugar: Moscú, Rusia
Datas: Do 24/11/2015 ao 27/11/2015
Máis información: http://www.woodexpo.ru/
Feira internacional de maquinaria forestal e ferramentas de carpintaría
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