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A finais de decembro de 2006 celebrouse no Pazo de Congresos e
Exposicións de Galicia, a Xornada de presentación do proxecto
“Cooperación Técnica para o desenvolvemento das Aplicacións
Industriais da Madeira de Piñeiro Pinaster (ATLANWOOD)”
O acto estivo presidido polo Director Xeral de I+D+i,
Salustiano Mato de la Iglesia, o Director Xeral de Montes
e Industrias Forestais, Alberte Blanco e a Directora Xeral
de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, así
como pola Xerente do CMA, Belén Varela e o Director do
CIS Madeira, Francisco Pedras.
Trátase dun traballo colectivo realizado polo Clúster da
Madeira de Galicia, o CIS-Madeira, a Federation des
Industries du Bois d´Aquitaine” (FIBA), a “Associaçao das
Industrias de Madeira e Mobiliario de Portugal” (AIMMP),
e o “Centre Technique du Bois et de l´Ameublement”
(CTBA), cofinanciado polo Programa Interreg III B Espazo
Atlántico (2000-2006) con fondos FEDER da Unión
Europea.
O proxecto ATLANWOOD, desenvolvido entre os anos
2003 e 2006, aspira a contribuír ao “necesario novo
empuxe” que require o desenvolvemento da innovación
en torno ás aplicacións industriais da madeira de piñeiro
pinaster que reúne en Aquitania, Portugal e Galicia máis
da metade da superficie ocupada por esta especie en
todo o mundo.
O principal resultado do proxecto é unha publicación
técnica, traducida a cinco idiomas, que reúne por
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primeira vez, información técnica proveniente de
Francia, Portugal e Galicia. Nos 12 capítulos de que consta esta publicación contémplanse aspectos relativos a
tecnoloxías de transformación tanto convencionais
como de novo desenvolvemento. Na súa parte final, o
libro está ilustrado con exemplos de aplicacións innovadoras, especialmente no ámbito dos produtos de construción e mobiliario.
A xornada de presentación do proxecto, contou coa participación de destacadas personalidades como o consultor
internacional Pierre Marie Desclós, experto en comercio
internacional de produtos forestais e membro do Comité
de Madeira (“Timber Committee”) de UNECE (“United
Nations Economic Commission for Europe”). Así mesmo,
interviron Jean Lesbats (presidente da “Federation
des Industries du Bois d´Aquitaine”), Christian Plantier
(presidente do “Comité Interprofessionnel des Bois
d’Aquitaine”) e Fernando Rolin (presidente da Associaçao
das Industrias de Madeira e Mobiliario de Portugal.
Se o desexa poderá descargar a publicación completa
na páxina web do CMA ou na propia páxina do proxecto
(http://www.atlanwood.org). Ademáis, poderá solicitar
ó CIS-Madeira un exemplar físico no caso de estar
interesado.
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A primeira e a segunda transformación buscan sinerxias comúns
para mellorar os procesos produtivos
Dentro do Grupo de Traballo de Cooperación e Novos Negocios, do CMA, constituiuse a Mesa de Tendencias
como un lugar de encontro entre firmas da primeira e segunda transformación para intercambiar demandas
e necesidades sobre os produtos que ofertan uns e demandan outros.
A finais do 2006 celebrouse a primeira xuntanza en
Santiago deste grupo de empresas e durante un par de
horas os representantes de cada firma realizaron unha
exposición das súas necesidades e un interesante debate
de intercambio de ideas. Unha das principais conclusións
desta reunión é que a cooperación e o coñecemento
mutuo é moi necesario e quizáis aínda un pouco escaso
dentro do sector da madeira en Galicia.
Os representantes da segunda transformación explicaron
que en ocasións atopaban unha resposta escasa ás súas
demandas entre os seus provedores. A primeira transformación explicou que aínda que están sempre abertos ás
demandas e necesidades dos seus compradores, teñen
que centrar o seu interese e pechar un catálogo de produtos, xa que a oferta pode ser inabarcable. Sen embargo
amosaron a súa disposición a sentarse, sempre que fose
preciso, cos fabricantes de mobiliario, carpintaría… para
xenerar novas liñas de traballo. As empresas da primeira
transformación recoñecen que hoxe a tendencia non a
marca Galicia, e teñen que estar atentos ás necesidades
de mercados como Valencia ou Cataluña. Sen embargo,
sempre que se trate dun volume mínimo, están abertos a
traballar con deseños novos que lles demande a segunda
transformación galega.

Tendencias do mercado
Nun momento desta reunión a discusión centrouse na
importancia das tendencias, de coñecer o que quere o
consumidor final, a importancia dos catálogos, e mesmo a
asistencia a feiras.
Tendo en conta a realidade do sector en Galicia, estableceuse a necesidade dun intercambio de información entre
as empresas de diferentes tamaños, xa que as máis grandes terán posibilidades de asistir a feiras, realizar investigación de mercados, asistir a misións comerciais no exterior… Mentres firmas de menor tamaño non poden asumir
todas estas tarefas, pero están interesadas en todo o que
se move e resulta de interese no sector.
Para finalizar este primeiro e enriquecedor encontro, establecéronse algunhas iniciativas a poñer en marcha que
deben estudarse.
Traballar no estudio de tendencias do mercado.
Mellorar a comunicación interna dentro do sector utilizando ferramentas telemáticas.
Cooperar para asistir a feiras nacionais e internacionais.
Xenerar un foro de debate no que se puidese realizar un
intercambio de información por temática ou sectores.

EMPRESAS INTEGRANTES
Carballo Cocinas, S.A., Carmoble, S.A.,
Corral y Couto, S.L., Euro Nazca, S.L.,
Financiera Maderera, S.A. (FINSA),
Galiperfil, S.L., Grupo B&P Cocinas, S.L.,
Indeport, S.L., Industrias Losán, S.A.,
Lareira Eurococinas, S.A., Maderas Peteiro, S.L.,
Muebles Castiñeira, S.L.,
Muebles Hermida I, S.A., Pumade, S.A.
(Portadeza), Stilinea Cocinas, S.A.,
Tablicia, S.A., Vidrionorte, S.L.
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O consumidor opina
A Escola de Negocios Caixanova, realizou un traballo de
investigación nos meses de xaneiro e febreiro de 2007 sobre
as tendencias de consumo en España dos seguintes produtos: Mobles de Cociña e Baño, Mobles de Fogar, Portas,
Parqués, Paneis e Recubrementos.
Este traballo realízase dentro do Observatorio da Madeira de
Galicia e os seus resultados poden consultarse na web do
Clúster da Madeira de Galicia www.clustermadera.com ou no
sitio web do observatorio www.observatoriomadeira.org.
Ante a pregunta dunha zona en España con carpintaría de
calidade, a maioría das persoas preguntadas recoñecen
Valencia como unha referencia. Moi por debaixo, un 5%,
atrévense a posicionar a Galicia como un territorio onde se
realiza carpintaría de calidade. Sen embargo, unha das máis
importantes conclusións deste estudo é que máis dun 35%
están dispostos a pagar ata un 5% máis por un produto de
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mobiliario para o fogar se é galego. Síguenlle as portas, o
mobiliario de cociña e baño e o parqué. Entre o 15% e o 20%
dos consumidores españois pagarían máis prezo por un
produto con garantía de orixe galego.
A industria da cociña e baño da comunidade, seguida polas
empresas do parqué aparecen neste estudo de opinión
como as máis coñecidas polos consumidores finais.
Respecto ás costumes de compra de mobiliario e carpintaría, unha porcentaxe superior ao 50% efectúan a compra
en parella, e a razón de compra é maioritariamente a confianza na firma en contra das ofertas de produto. A oferta
parece ter un peso máis siginificativo á hora de mercar
mobles de fogar.
A valoración do prezo segue sendo importante, mentres
que ten menos peso na decisión de compra a certificación
ou a marca dos mobles, portas ou mobiliario de cociña
e baño.
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Presentación dos resultados do Observatorio Sectorial
O pasado 7 de marzo presentáronse os resultados do Observatorio Sectorial da Segunda Transformación da
Madeira de Galicia na Confederación de Empresarios de Galicia. O acto estivo presidido por Dna. Manuela
Fraguela, Subdirectora Xeral de Promoción Industrial e Comercio Exterior, D. Ánxo Hermida, Presidente do
CMA e Dna. Belén Varela, Xerente do Clúster.
O Observatorio do Sector da Madeira en Galicia nace no 2005
para subministrar información relevante ás empresas da
segunda transformación da madeira que lles facilite a toma
de decisións no ámbito xerencial. Cos resultados do observatorio establécense os principais indicadores que caracterizan este subsector en Galicia.

Respecto aos produtos comercializados durante o ano
pasado incrementouse a porcentaxe media de vendas en
mobiliario do fogar, de cociña e baño e de portas e ventás,
en relación a 2005.

O traballo de campo, realizado no segundo
semestre de 2006, analizou ámbitos como
a caracterización das empresas, estructura
organizativa e RRHH, mercados de referencia
e estratexia competitiva, innovación,
novas tecnoloxías, colaboración e cooperación

A xestión de calidade é outra das prioridades das empresas
deste subsector. O ano pasado medrou o número de firmas
que teñen (15%) ou están implantando (5,6%) un sistema de
xestión de calidade. O departamento de I+D é outro asunto
que tamén preocupa a estas empresas. No 2005 tiñan este
departamento un 7,4% das empresas e no 2006 xa son 8,9%.

O universo analizado abrangue a máis de 2.400 empresas
adicadas á segunda transformación —pezas de carpintaría e
ebanistería, envases e embalaxes de madeira, cestería,
mobles…— e a mostra estudiada foi de 305 empresas ás que
se lle realizou unha enquisa telefónica.

A información sobre o Observatorio do Sector da Madeira en
Galicia pode consultarse no sitio web www.observatoriomadeira.org. Nesta páxina web atópanse estatísticas doutras
fontes relativas ó sector, informes, directorios de empresas,
información sobre eventos, e ata unha ferramenta de
Autodiagnose para que as propias empresas poidan comparala súa valoración coa resultante da última observación.

Esta segunda observación permítenos facer una comparativa
respecto ó ano pasado e extraer conclusións acerca da evolución do subsector da segunda transformación da madeira
de Galicia. Deste xeito, compróbase que a internacionalización estase consolidando, xa que durante o 2005 as vendas
das empresas de carpintaría e mobiliario galegas no exterior
medraron un 20%, achegándose a unha cifra de negocio de
125 millóns de euros. Os principais destinos son Portugal,
Francia, Países Baixos e EEUU. A maior parte das empresas do
subsector da segunda transformación aínda concentran as
ventas nos mercados máis próximos, o que revela un potencial importante de apertura a novos mercados.

As empresas galegas da segunda transformación apostan
polo emprego de calidade medrando a porcentaxe de persoal fixo, cun incremento do 80%.

Ferramenta de Autodiagnose

Belén Varela, xerente do Clúster presentou as novidades da
páxina web da asociación, www.clustermadera.com, que
pretende favorecer a utilización das novas tecnoloxías dentro do sector. Entre os cambios do website destaca un novo
deseño gráfico, cambios no menú orientando aos servizos
para o asociado e maior integración dos proxectos nos que
participa o CMA. Neste último apartado intégranse enlaces
a páxinas relacionadas co sector, ó observatorio, á plataforma e-learning y acceso á formación online, directorio de
axudas de innovación, plataforma oferta-demanda, etc.
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Curso Xestión Lean
O pasado 14 e 15 de marzo celebrábase o curso de Xestión Lean no Hotel Los Abetos de Santiago de Compostela

O curso estivo organizado polo Clúster da Madeira de Galicia
e o CIS-Madeira e contou coa participación de D. Victoriano
Conde experto do Instituto de Xestión Lean. Esta acción
formativa xurdiu como continuación da primeira edición do
curso celebrado no 2006, en resposta á forte demanda
do sector. De feito, o número final de asistentes foi de
29 persoas.
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O curso estaba deseñado para persoal directivo e técnico de
empresas do sector da madeira, ós que se lle explicaron os
conceptos básicos do Sistema de Xestión Lean Manufacturing,
cunha metodoloxía práctica e asimilable os procesos productivos das empresas presentes.
Tal e como se amosa na gráfica, vemos que os resultados das
enquisas de satisfacción deste curso foron moi satisfactorias.
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Proxecto Implantación Xestión Lean
Fruto do interés suscitado nun importante grupo de empresas do sector, dende o CMA ponse en marcha un
proxecto para a implantación deste sistema de xestión.
Son moitas as vantaxes da implantación do sistema de
forma coordinada en diferentes empresas do sector, xa que
nos permite acadar unha redución importante dos custos
de implantación debido ó maior poder de negociación co
provedor, permite ademáis un aproveitamento das economías de escala.
Por outra parte, a implantación deste sistema de xestión ó
longo da cadea produtiva permite acadar sinerxias entre as
diferentes empresas implicadas que redundará, sen dúbida,
nunha maior competitividade.
En canto o financiamento deste Proxecto, esta deseñado
coma un proxecto colectivo de 12 empresas no que cada
unha presentará un proxecto individual dentro da convocatoria do Plan INCITE, no Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación 2006-2010. O custo estimado que terá que soportar cada empresa individualmente será en torno a 1.000 euros ó mes.

As entidades participantes neste proxecto, polo de agora
son:
CIS-Madeira
Clúster da Madeira de Galicia
12 empresas dos diferentes subsectores da cadea da
madeira:
CARMOBLE
GALOPIN PARQUES
MARTÍNEZ OTERO
MOBLEGAL
PÉREZ LEIRÓS
PUERTAS Y MOLDURAS ALBA
MUEBLES CASTIÑEIRA
VIDRIONORTE
As empresas interesadas neste proxecto deberán poñerse
en contacto co Clúster da Madeira de Galicia.

Xornada sobre Execución da Estratexia
O pasado 20 de marzo celebrouse no Hotel Los Abetos de Santiago de Compostela a Xornada “Execución da
estratexia. Da definición da estratexia á súa execución: as claves do éxito”, que foi dirixida por D. Esteban
Gómez Nadal, Director Xeral en España de Palladium Executing Strategy.
Ó acto acudiu o Vicepresidente do Clúster da Madeira de
Galicia, D. José Blanco Fernández, quen fixo unha breve
introducción do relator. Destacou a importancia da firma
Palladium Executing Strategy, creada polos profesores
Robert Kaplan e David Norton, como referente a nivel
mundial no campo da execución estratéxica.
Kaplan e Norton son os creadores do concepto do Cadro
de Mando Integral (CMI), tamén denominado Balanced
Scorecard (BSC), ferramenta básica no contexto das
metodoloxías de xestión. Esta actuación ten como
obxectivo poñer a disposición das empresas asociadas
novas ferramentas de xestión válidas para aumentar a
competitividade das empresas do CMA e contribuír ó seu
fortalecemento.

sores Kaplan e Norton, para asegurar o éxito derivado
dunha correcta implementación do Cadro de Mando
Integral (CMI).
Ó remate da exposición de D. Esteban Gómez Nadal,
abriuse unha quenda de réplica onde diversos empresarios manifestaron a súa opinión e formularon diversas
preguntas ó relator.

A intervención centrouse nos cinco principios que debe
posuír unha organización enfocada cara a estratexia,
segundo o marcado nas súas últimas obras polos profe-
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Do 23 ao 25 de Marzo, o Clúster da Madeira de Galicia participou,
conxuntamente coas Asociacións Monte Industria e Fearmaga,
na Feira Foresgal
O obxectivo desta primeira edición da Feira Forestal de Galicia
era achegar o monte á sociedade lucense e galega, tocando
aspectos como o traballo no monte, qué empresas e institucións velán pola súa xestión, ordenación e conservación do
monte, e a riqueza forestal, moitas veces descoñecida.
Neste senso, o Clúster da Madeira de Galicia, Monte Industria
e Fearmaga contaban cun stand de 12 m2, que se puxo a disposición dos seus asociados para a exhibición de material
corporativo e mostras de produtos finais.
Acudiron preto de 70 expositores de diferentes ámbitos
como maquinaria, viveiros, madeira, xestión forestal e
medioambiental, certificación, I+D+i, etnografía e historia
natural, etc., e contou cunha afluencia de público cercana
aos 10.000 visitantes.
En canto ás xornadas técnicas, abordáronse temas de grande interese para o sector da primeira transformación. Así,
destacaron D. Daniel Villapol, membro da Xunta Directiva do
CMA falou sobre “A calidade no aproveitamento da madeira
para aserrío”, D. Juan Picos, Xerente de Monte Industria,
sobre “A mellora de calidade na industria de primeira transformación”, e D. Francisco Pedras, Director do CIS-Madeira,
sobre o “Aproveitamento da Biomasa”.
A clausura oficial da feira correu a cargo de D. Fernando
Blanco, Conselleiro de Innovación e Industria, emprazándonos para a segunda edición o vindeiro ano en datas similares. Logo da edición de 2008, Foresgal terá unha periodicidade bianual, alternando a súa celebración con
Asturforesta.
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O Clúster da Madeira de Galicia puxo en marcha o Programa
Formativo CMA 2007 dirixido a Directivos e Mandos Intermedios
Os contidos formativos que se abordan este ano son o resultado da recopilación e estudo das
suxerencias recollidas nos cuestionarios de satisfacción de todos os asistentes á primeira
Edición da Formación CMA.
Neste senso, os membros do Grupo de Traballo de
Formación mantiveron sendas reunións co persoal docente de cada módulo formativo, previas á celebración dos
cursos, onde se lle trasladou o enfoque mais axeitado de
acordo cos intereses mostrados polas empresas asociadas
ó CMA.
Como resultado, o Programa Formativo CMA 2007 comprende os seguintes cursos:
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Para desenvolver o Programa contamos con proveedores
de formación de primeiro nivel e experiencia contrastada.
Queremos destacar o curso de “Dirección e Liderazgo”, dirixido unicamente a Alta Dirección. Trátase de catro sesións
intensivas onde un máximo de 12 persoas serán guiados por
un “coach” co obxectivo de reforzar as distintas habilidades
directivas dos asistentes.

BALANCE PROGRAMA FORMATIVO CMA 2006
Participación
Na primeira edición da Formación CMA participaron activamente 27 empresas, o que representa un 59% dos nosos
asociados. Respecto ao Grupo de Traballo de Formación,
Innovación e Deseño, o 100% das empresas integrantes
matriculáronse nalgún módulo formativo.
Por número de asistentes, matriculáronse un total de 142
persoas, asistindo realmente 121 persoas, o que implica un
15% de absentismo.
Destaca o interese de Moblegal pola formación, séguelle
Galiperfil, Eucalipto de Pontevedra, Mobles Hermida e
Molduras do Noroeste.

Receptividade
En canto á receptividade dos cursos, o módulo que máis
interese espertou foi o de Custos de Produción con 24 persoas matriculadas, seguiulle o de Liderado Persoal e
Profesional con 20. O resto de módulos tiveron unha acolli-
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da similar, a excepción do curso de Xestión de Mantemento
ao que unicamente se matricularon 7 persoas.

Cuestionarios de satisfacción
Dos cuestionarios de satisfacción obtidos extráense as
seguintes conclusións:
Todos os módulos son cualificados como excelentes ou bos.
Como aspectos positivos destacan:
Factor humano dos relatores
Novos enfoques
Claridade e calidade
Aspectos prácticos do curso
Situacións reais
Motivación
Traballo en equipo
Comunicación e integración do Grupo
Intercambiar preocupacións comúns
Recoñecer o lonxe que estamos de políticas de
mercadotecnia
Como oportunidades de mellora destacan:
A necesidade de realizar máis formación
Conceptos demasiados técnicos
Curtos (deberían ser dúas xornadas completas)
Escaseza de casos prácticos (Módulo Custos Produción)
Reiteración de conceptos (Módulo Custos Produción)
Enfoque generalista, pouco orientado ao sector
(Módulo Custos Produción)
Ser máis participativos
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