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Curso de Optimización
de Procesos de Acabado
para Madeira e Moble
O Cluster da Madeira
de Galicia patrocinou o
Curso de Optimización de
Procesos de Acabado
para Madeira e Moble,
que se celebrou do 28 ó
29 de Setembro e do 5 ó
6 de Outubro de 2005 en
Santiago de Compostela,
en horario de 10:00 a
14:00 e de 16:00 a 19:00.
O curso foi impartido
por D. Vicente P. Navarro
e D. Francisco J. Puchades, técnicos especialistas en pinturas e vernices
de AIDIMA (teoría e prácticas), as clases prácticas
foron a cargo de D. Francisco Pedras e D. Gonzalo Piñeiro, técnicos do
CIS-Madeira.

Os obxectivos do Programa formativo eran realizar o proceso de acabado axeitado a soportes,
produtos e sistemas, realizar acabados de calidade, aplicando os conceptos da calidade a cada un
dos procesos que dan
lugar ó acabado e finalmente aplicar os requirimentos técnicos esixidos
para un correcto a c a b a d o .
O curso tivo, unha vez
máis, unha gran acollida
entre os asistentes que
manifestaron un gran
interese polos conceptos
e metodoloxías que se
estaban a desenvolver no
mesmo.

Observatorio Sectorial
das Actividades de
Carpintaría e Mobiliario
de Galicia

IV Encontros
Internacionais
de Arquitectura
Do 20 ao 22 de outubro,
tivo lugar no Palacio de
Congresos e Exposicións
de Galicia os IV Encontros
Internacionais de Arquitectura www.eiarquitectu ra.org, congreso sectorial
no que se combinaron os
relatorios de arquitectos de
recoñecido prestixio internacional e unha exposición
das súas obras, cunha
mostra paralela de empre-
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sas e entidades relacionadas co mundo da arquitectura.
Como estratexia dirixida a prescriptores O Cluster da Madeira de Galicia
participou como patrocinador e, por iso, contou cun
stand no recinto no que se
expuxeron catálogos das
empresas asociadas que o
solicitaron expresamente,
xunto con material do

CMA. Ademais aproveitamos este importante instrumento de proxección ante
un colectivo tan importante
como o dos arquitectos
para celebrar a Entrega
dos “Premios Cluster da
Madeira de Galicia á Coo peración e á Innovación

Empresarial”, o relatorio “A
Madeira Laminada e Estru t u r a l”, a presentación do
“Observatorio Sectorial das
Actividades de Carpintaría
e Mobiliario de Galicia” e
da “Plataforma OfertaDemanda”.

O xoves 20 de outubro
celebrouse, na Sala 14 do
Palacio de Congresos i
Exposicións de Galicia, a
Presentación do Observatorio Sectorial das Actividades de Carpintaría e
Mobiliario de Galicia, que
contou coa presenza da
Directora Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información, Dª
Mª Elena Veiguela Martínez, e na que interviñeron
D. Antonio De la Cruz De
la Rosa, Director de
EOSA Consultores, D.
Ángel Hermida Lage e D.
Juan A. Penas Lamas,
Presidente e Xerente do
Cluster da Madeira de
Galicia respectivamente.
Este
Observatorio
Sectorial ten como labor
ser unha ferramenta útil
para a toma de decisións
pola banda das empresas
do sector da madeira en
Galicia (especialmente as
adicadas á segunda
transformación dada a
súa especial incidencia
no emprego e a xeración
de valor a partir da explo-
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tación racional dos recursos endóxenos), que
posibilite a mellora da
competitividade, e permita ás empresas aumentar
a súa capacidade para
xerar valor i emprego no
ámbito de desenrolo da
súa actividade. Este
cometido poderase cumprir proporcionando información útil para a toma
de decisións por parte
das empresas baixo un
modelo de excelencia
empresarial
entendido
dun modo práctico e aplicado á PEME.
Resultado de este
observatorio elaboráronse os informes de carpintería, mobiliario e segunda transformación en
xeral, onde se pode analizar a situación actual na
que se encontran estes
subsectores, en termos
de emprego, formación,
internacionalización, inversión, etc. Estes informes
están a súa disposición
na web www. o b s e r v a t oriomadeira.org vinculado
á web do cluster.
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Premios Cluster da Madeira
O acto de entrega dos
Premios
Cluster
da
Madeira de Galicia á Cooperación e á Innovación
Empresarial tivo lugar no
Palacio de Congresos i
Exposicións de Galicia de
Santiago de Compostela,
o venres 21 de outubro, e
estivo presidido polo
Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación, D. Salustiano Mato de la Iglesia,
quen estivo acompañado
polo Presidente e o
Xerente do CMA, D.
Ángel Hermida Lage e D.
Juan A. Penas Lamas,
por un membro da Xunta
Directiva do CMA, D. Fernando Caramés Gómez,
e polo Director Xeral do
CIS-Madeira, D. Manuel
C. Touza Vázquez.

6

O obxectivo desta
Entrega de Premios é
recoñecer o conxunto de
valores que supón cooperar e innovar como apoio
ao sector da madeira de
Galicia e motivar a cultura
da Cooperación e a Innovación como factores
básicos para o desenvolvemento do sector.
O galardón á Cooperación recaeu nas asociacións: Fearmaga ( F e d eración Empresarial de
Serradores e Rematantes
de Madeira de Galicia),
FECEG (Federación de
Empresas de Carpintaría i
Ebanistería de Galicia),
Asociación Galega MonteIndustria pola súa participación conxunta en diver-

sas actuacións como o
desenvolvemento
do
documento “C o n s i d e r a cións da Industria de
Transformación da Madei ra Galega sobre a valori zación integral da Madei ra e os seus derivados”
dentro do Grupo de Traballo de Biomasa, a súa
participación na entidade
certificadora PEFC polo
apoio ó desenvolvemento
sostible, e en diversos
actos de representación
do sector. O Premio á
Cooperación ten o obxectivo de recoñecer esta
labor de grupo e dar una
imaxe de sector cohesionado e con obxectivos
comúns.

O Premio á Innovación Empresarial outorgóuselle á empresa de
Cambre (A Coruña) M o lduras del Noroeste, S.L.,
polo desenvolvemento de
dous proxectos, de desenrolo dun produto ignífugo e a súa optimización
na aplicación en profundidade na madeira, que
contribúen dun xeito significativo ó cumprimento
dos requisitos establecidos na Norma Básica da
Edificación, Condicións de
Protección contra incendios (NBE – CPI/ 96).
Ambos
proxectos
foron presentados nas
dúas últimas convocatorias á Consellería de
Innovación e Industria da
Xunta de Galicia, dentro
do Programa de Tecnoloxías dos Materiais e foron
excelentemente valorados, sendo obxecto de
importantes axudas.
Como resultado de
ambos proxectos, Molduras del Noroeste, S.L.,
desenvolveu unha nova
liña de negocio que consiste na fabricación e
comercialización de frisos
e tarimas ignífugos que
cumpren os requisitos
establecidos na Norma
Básica da Edificación,
Condicións de Protección
contra incendios (NBE –
CPI / 96) (algo que non se
conseguira ata a data
para este tipo de produtos), e recentemente a
empresa iniciou os trámites para patentar tanto o
produto ignifugante como
o proceso de ignifugación
xeral para obter o grao de
protección contra o lume
necesario.
Molduras del Noroeste, S.L. vai se-la pioneira
a nivel nacional en ignifugar madeira maciza, con
un produto propio e innovador que permite clasificar á madeira tratada con
este coa clase M1 (material non inflamable), o que
en termos prácticos quere
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dicir que en caso de
incendio, se autoextingue
e non propaga a chama
nin horizontal nin verticalmente, é dicir, non vai a
contribuír á propagación
incontrolada do incendio.
Deste xeito, e froito
tamén de ambos proxectos, creouse en AITIM o
Selo de Calidade nº 26,
de Madeira Tratada coas
mellores Prestacións contra o Lume, o cal, ata a
data só ten Molduras del
Noroeste en España.
Ademais, implantou o
Sistema de Xestión da
I+D+i, de acordo cos
requisitos da Norma UNE
166.000 e ten prevista a
súa seguinte certificación.
Tamén ten prevista a certificación da Cadea de
Custodia, como mostra do
seu compromiso coa Xestión Sostible dos Bosques.

Plataforma
Oferta – Demanda
A Presentación da Plataforma Oferta – Demanda tivo lugar o sábado 22
de outubro, na sala 14, e
presentou o acto D. Juan

A madeira laminada
e estrutural
O venres 21 de outubro, na Sala Compostela,
D. Fernando Caramés
Gómez, impartiu o relatorio “A madeira laminada e
estrutural”. Nela explicou
a experiencia da empresa
galega Caramés Seoane,
S.L., da que é Xerente, no
cálculo, fabricación e
montaxe de estruturas de
madeira laminada e resaltou o incremento do
emprego deste tipo de
estruturas nas obras, así
como
a
necesidade
dunha boa utilización.
O poñente centrou a
súa charla en consellos
útiles para aplicar a
madeira laminada e estrutural ós proxectos, para o
que proxectou imaxes
tanto de construcións nas
que se empregaron as
súas estruturas (pasare-

las peonís, pontes, cubertas de edificios, rehabilitacións, etc.) como de
exemplos do que non se
debe facer, incidindo
especialmente na importancia duns “encontros
limpos”, tanto entre elementos de madeira como
entre madeira e outros
materiais.
www.carames.com

A. Penas Lamas, xerente
do CMA, xunto con D.
Miguel González Loureiro,
responsable
da
empresa
enquisadora
(Estratexia Plus), e D.
Marcos Vidal, responsable da parte tecnolóxica
(Softgal).
O Cluster da Madeira
de Galicia pon en marcha
a Plataforma de
Oferta-Demanda de Produtos
e Servizos para
tódalas empresas do sector
que
desexen
beneficiarse
desta ferramenta. A iniciativa
parte do Grupo
de Traballo de
Cooperación e
Novos Negocios
e o seu obxectivo é a
potenciación das interrelacións entre as propias
empresas da cadea da
madeira en Galicia e o
fomento do incremento da
actividade e de xeración
de valor engadido na
nosa Comunidade Autónoma.
A vantaxe para as
empresas será o maior
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coñecemento, en concreto, de qué empresas
poden estar interesadas
nos seus produtos/ servizos e, complementariamente, qué empresas
poden ofrecérllelos produtos/servizos que ela
demanda para o desenvolvemento da súa actividade.
Para elo volcouse
nunha Plataforma Web
toda a información recollida por medio de enquisas
cubertas por máis de 200
empresas interesadas.
Desta forma, por medio
dun buscador e escollendo os criterios de busca
que se desexen, a empresa poderá dispoñer automaticamente de información sobre os produtos ou
servizos que ofrece ou
demanda.
Esta ferramenta conta
tamén cunha opción de
busca con publicación de
ofertas e xeración de avisos automáticos, por
medio da cal a persoa
que estea consultando a
Plataforma recibirá un email en canto o sistema
encontre unha oferta que
se axuste ó perfil que
demanda. Neste e-mail
figurarán os datos de contacto e o formulario de
enquisa da empresa oferente.
A Plataforma
Web
Oferta-Demanda,
se
encontra aloxada na Web
do CMA e só teñen acceso a ela aquelas empresas que cumprimenten o
formulario de enquisa, e
o envíen a areatecnica@clustermadera.com
. As empresas que aínda
non formen parte desta
iniciativa e desexen utilizar
esta
ferramenta
deben poñerse en contacto con Ricardo González
en areatecnica@clustermadera.com

7

Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia

Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia

Misión Comercial á C h i n a
O pasado mes de
Outubro 10 empresas
pertencentes ó Cluster da
Madeira de Galicia participaron nunha Misión
Comercial a China co
obxectivo de conseguir
un primeiro acercamento
ó xigante asiático e coñecer in situ as tendencias
do mercado chino e a súa
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filosofía de empresa, en
definitiva, coñecer en primeira persoa a qué nos
enfrontamos, para dispoñer de elementos de
xuízo obxectivos para a
vindeira toma de decisións.
A Misión desenrolouse
dende o 27 de outubro ó 4
de novembro e centralizouse na provincia de

Guangdong, por ser a
capital china do moble.
Dentro da provincia visitáronse as cidades de
Guangzhou,
Shunde,
Foshan,
Zhongshan,
Dongguan e Shenzhen.
Polo porto de Guangdong saen o 50% das
exportacións do moble,
dita provincia reúne a
máis de 6.000 compañías

fabricantes de mobles e
colocase á cabeza do
sector xa que produce un
terzo do valor total dos
mobles fabricados na
China. As empresas de
esta zona están moi enfocadas á exportación, e
son os seus mobles os
que chegan con maior
frecuencia ós mercados
internacionais. Os centros

neurálxicos do sector
nesta rexión son: Shunde,
Guangzhou e Dongguan
xa que cada un produce
máis de 1.200 millóns
USD anuais.
Ó longo da misión:
Visitáronse 24 empresas, do sector do moble,
repartidas entre moble de
cociña, de fogar, de oficina, tanto de estilo moder-

no como clásico, e nas
que se puideron ver
dende fábricas totalmente
artesanais, onde practicamente todo o moble se
facía a man, ata fábricas
cun alto grao de mecanización, con tecnoloxía
importada de Alemaña,
Italia e Taiwan.
Mantivéronse entrevistas con representantes de
empresas de compoñentes, industria auxiliar,
melaminas e fabricación a
medida.
Visitouse o centro de
aprovisionamento
de
materias primas, onde se
puideron comprobar os
prezos de mercado de
distintos tipos de madeiras e taboleiros.
Visitaron tamén a
Feira Internacional de
Canton
En xeral, pódese concluír que o produto acabado era moi satisfactorio
cuns estándares de calidade máis que aceptables nos mercados nos
que operan os nosos
empresarios. De feito,
había empresas que xa
estaban exportando os
seus produtos a Europa,
e concretamente, a España, a través de distribuidores Valencianos.

Si desexa ampliar
máis información a cerca
da Misión pode descargar
o informe completo que
está a súa disposición na
páxina web do CMA.
Como retorno da
Misión, hai que dicir que
tivo lugar una reunión
entre tódolos empresarios
que asistiron á mesma,
para facer unha análise
reflexiva das posibilida-

des que temos e de cal
será a estratexia a seguir
de cara a iniciar relacións
comerciais con este país.
En breve o Cluster da
Madeira de Galicia poñerase en contacto con
tódolos asociados para
transmitir as conclusións
ás que se chegaron e
facer extensible as posibilidades de colaboración a
tódalas empresas.

Na misión participaron 13 persoas,
representando a 10 empresas e ao CMA:
D. Ramón Antonio Caramés
de Caramés Seoane,
D. Francisco Silva de Forestal del Atlántico,
D. Daniel Villapol de Laminados Villapol,
D. Fernando Seijoso
de Industrias Cándido Hermida,
D. Jesús Castiñeira de Muebles Castiñeira,
D. Antonio Ruíz de Finsa,
D. Francisco Pérez de Cosman,
D. José Luis Baz de Grupo B&P Cocinas,
D. Ricardo García-Borregón de PG Galicia,
D. Ángel Hermida Seivane
de Muebles Hermida
Polo Cluster da Madeira de Galicia:
D. Ángel Hermida Lage como Presidente
D. Fernando Caramés como Tesoureiro
D. Ricardo González como
Responsable de Área Técnica.
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