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Proxecto Xestión Lean
O pasado 29 de maio tivo lugar nas oficinas do Clúster da Madeira de Galicia unha reunión de coordinación, na
que estiveron presentes o persoal directivo e técnico das empresas interesadas no proxecto e D. Victoriano
Conde, responsable do Lean Institute Management.
Nesta reunión explicouse a metodoloxía a seguir ó longo do
proxecto para acadar os resultados esperados. Así, en primeiro lugar, realizarase unha recollida de datos de cada unha das
empresas implicadas, que será debidamente analizada para
elaborar unha diagnose sobre as áreas de interese prioritario
nas que se deberá actuar.
A continuación, iniciarase a fase de lanzamento e implantación da metodoloxía Lean nos procesos seleccionados para
cada empresa participante.
O seguimento e control dos resultados obtidos estará garantido por un exhaustivo seguimento realizado de xeito continuo durante todo o proceso. Para isto, cunha periodicidade
mensual, realizarase unha sesión de traballo, tanto a nivel
directivo como técnico, lideradas por expertos en implantación da Xestión Lean.

Ata o de agora, os técnicos do Lean Institute Management e
do CIS-Madeira realizaron distintas visitas aos centros de produción de todas as empresas implicadas, co fin de recopilar
información sobre operacións, equipamentos produtivos,
tempos, fluxos e recursos utilizados. Finalmente, as empresas
participantes no proxecto son Moblegal, Pérez Leirós,
Industrias Cándido Hermida, Vidrionorte e Muebles Castiñeira.
Como resultado do proxecto, espérase obter unha serie de
beneficios entre os que destaca a adquisición do coñecemento necesario para a implantación de novas técnicas de
xestión, adaptadas ás esixencias actuais, que poderán ser
desenvolvidas de forma autónoma pola empresa tras a conclusión do proxecto. É dicir, o obxectivo fundamental perseguido non se limita a intervir puntualmente sobre os procesos actuais, senón que o que se pretende é iniciar un proceso
de mellora que prosiga de forma continua no futuro.

Así mesmo, cada seis meses elaborarase un informe de
seguimento pormenorizado que servirá para ir documentando o proceso de implantación.
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IV Xornadas Internacionais de Deseño e Arquitectura
O Venres 15 de Xuño, celebráronse no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia as “IV Xornadas
Internacionais de Deseño e Arquitectura. As novas tendencias no Deseño”. Acto que este ano recolleu a un
destacado grupo de profesionais de ámbito nacional e internacional de ámbalas dúas disciplinas.

O acto estivo inaugurado pola Conselleira de Vivenda e
Solo, Dª. Teresa Táboas quen destacou a “aposta que
dende o Clúster da Madeira están a realizar pola formación
e por acadar un maior valor engadido da madeira”.
Ademais da Conselleira, estiveron presentes nesta inauguración o Presidente do Clúster D. José Blanco e a
Xerente Dª. Belén Varela.
Na sesión matinal os Arquitectos Dª. Inés Benavente, do
estudio A-cero de Arquitectura e Urbanismo, e o galego D.
César Portela destacaron o uso da madeira na arquitectura contemporánea, e as innumerables vantaxes deste
material con respecto a outros. Ambos os dous arquitectos fixeron unha retrospectiva da utilización da madeira
nas súas obras.
A continuación o Profesor da Escola de Deseño de Milán, D.
Ali Filippini, e o deseñador D. Alberto Lievore do estudio
Lievore Alterr Molina, acercaron o mundo do deseño á madeira, mostrándolle ó público asistente un resumo de como a
conxunción entre ambos pode dar como froito produtos
innovadores e altamente competitivos no mercado actual.

Tras os relatorios da mañá houbo unha exitosa e participativa mesa redonda, na que o público presente se animou a
intervir e amosar as súas inquedanzas aos catro relatores.
Pola tarde o deseñador D. José M. Faerna, Director da
revista “Diseño Interior”, foi o encargado de poñer o punto
de atención no abuso, en que se pode caer, do termo
“tendencias de deseño” para dar prestixio a produtos de
escaso valor. Ademais mostrou a evolución do deseño nos
últimos anos.
A continuación a Economista e Consultora en Xestión de
Deseño, Dª. Xenia Viladás, centrou o tema na influencia do
Deseño na economía contemporánea e como o uso do
mesmo, en moitos casos, pode supoñer un reforzamento
do producto e polo tanto axudar ás empresas a ser máis
competitivas nun mercado cada máis globalizado.
O derradeiro relator destas Xornadas, o deseñador de King
& Miranda Design SRL, D. Santiago Miranda, afirmou que o
produto debe ser un vehículo de comunicación que “busque solucionar os problemas da xente”, considera que hai
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Dª Inés Benavente e D. José Blanco

D. Santiago Miranda e D. Angel Hermida

Dª. Xenia Viladás

que crear produtos extraordinarios e innovadores que
interpreten os desexos e as necesidades da sociedade.

ñeiros e publicistas, o resto do auditorio estaba formado
por empresas do sector.

Nesta cuarta edición das Xornadas hai que destacar ademais do grande número de asistentes, superando as cotas
de anos anteriores, o perfil dos mesmos. Dos listados de
asistencia constatouse unha participación crecente de
empresarios e profesionais nesta última edición, cun total
de 68 profesionais entre arquitectos, deseñadores, enxe-

O CMA segue apostando por este tipo de actuacións, coa
intención de integrar o deseño nos distintos procesos
produtivos como valor diferencial e elemento competitivo. O interese espertado e o debate xerado durante a xornada son síntomas que denotan unha inquietude crecente por incorporar o deseño no sector da madeira.
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Nace a Rede Lignum Facile
O pasado día 28 de Xuño de 2007, o Clúster da Madeira de Galicia presentou, no Hostal dos Reis Católicos en
Santiago de Compostela, a iniciativa Lignum Facile. Iniciativa que pretende desenrolar a colaboración entre os distintos axentes relacionados coa madeira, para traballar a prol dos produtos elaborados con este nobre material.
A sesión foi inaugurada polo Presidente do Clúster, D. José
Blanco, quen resaltou “A necesidade de orientar o sector ó
mercado, por ser este quen nos está marcando as pautas do
que debemos producir”.
Ao acto asistiron axentes vinculados á cadea de valor da
madeira, dende empresas do sistema produtivo da madeira
ata axentes do sistema de innovación, universidades e centros de formación, axentes da Administración Pública, CIS
Madeira e Instituto Tecnolóxico, asi como expertos relacionados cos usos e aplicacións da madeira: arquitectos, constructores, instaladores, distribuidores, interioristas.
O obxectivo principal da sesión foi sentar as bases para a
colaboración entre os distintos axentes, que permitan
impulsar as competencias diferenciais relacionadas co deseño, a facilidade, a fiabilidade e a converxencia do uso da
madeira.
Contamos coa presenza de dous relatores de excepción, D.
Celestino García Braña, Presidente do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia, e D. Carlos Quintáns Eiras, Arquitecto
e profesor da Escola de Arquitectura da Coruña.
Durante a mañá, tivo lugar unha rolda de intervencións onde
cada un dos asistentes deu a súa opinión acerca de diferentes cuestións que se propuxeron para comezar a traballar.
Seguidamente, configuráronse unhas mesas de traballo
independentes formadas por distintos axentes con sensibi-

lidades distintas, onde se discutiron unha serie de aspectos
propostos no plan de traballo.
A organización deste evento, constatou a necesidade de
cambiar a valoración actual que a sociedade ten da madeira.
Para elo é necesario colaborar para ampliar a información
existente e facer dela un produto diferencial.
Ao finalizar o debate os representantes de cada grupo presentaron a todos os asistentes as conclusións obtidas. Neste
senso, as iniciativas máis valoradas foron varias, destacando
a presentación dunha información técnica avanzada, desenrolo dunha identidade de marca colectiva, aplicación dunha
formación de alta calidade, desenvolvemento dunha normativa técnica, entre outras.
O encargado de clausurar o acto foi o Conselleiro de
Innovación e Industria, D. Fernando X. Blanco, quen resaltou
a consolidación do Clúster da Madeira “como elemento de
coordinación de actividades e factor clave na implantación
de políticas de competitividade industrial”.
Ao remate do acto, a percepción xeral entre os participantes
foi a satisfación de ver o inicio da posta en marcha dunhas
canles de cooperación, interconexión e posta en común dos
valores colectivos como novo enfoque para traballar a prol
da Madeira. Todos os axentes puxeron de manifesto o seu
compromiso e vontade para que este feito chegue á súa
consolidación.
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Concurso de Deseño e Arquitectura
O Clúster da Madeira de Galicia asinou un convenio de colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para
poñer en marcha un Concurso de Deseño e Arquitectura,
destinado fundamentalmente a estudios de arquitectura,
deseñadores e estudantes de arquitectura.
Trátase dun concurso de ideas que ten como obxectivo
seleccionar o mellor deseño que fomente o uso da madeira
e a mellor idea na construción habitacional.
O concurso dividirase en tres modalidades:
T deseño en madeira
T construción habitacional
T proxectos de rehabilitación executados
fundamentalmente con madeira
O xurado outorgará un primeiro premio, un segundo premio
e dous accésit, segundo a modalidade da que se trate:
T deseño en madeira
1º premio: 3.000 euros
2º premio: 1.500 euros
3º premio: 1.000 euros
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T construción habitacional
1º premio: 7.000 euros
2º premio: 3.500 euros
3º premio: 1.000 euros
T proxectos de rehabilitación
1º premio: 3.000 euros
2º premio: 1.500 euros
3º premio: 1.000 euros
Os gañadores do primeiro e segundo premio da modalidade
“construción habitacional” deberán presentar a maqueta no
prazo dun mes dende que se lles notifique o fallo. Nunha
segunda fase, realizarase a execución material da obra gañadora sempre que se acade o financiamento necesario.
O concurso está patrocinado pola Consellería de Innovación e
Industria, e conta co apoio da Consellería de Vivenda e Solo.
Ata o de agora, fíxose a difusión do concurso a todos os
arquitectos colexiados no COAG.
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Proxecto Casa de Madeira Innovadora
O Clúster da Madeira de Galicia está a desenvolver un proxecto de I+D+i, polo que se pretende construír unha
vivenda de 80 m2 que cumpra os criterios de sostenibilidade e eficiencia enerxética actuais.
Cabe destacar que no proxecto daráselle prioridade a utilización de madeira galega, é dicir, piñeiro, castiñeiro e
eucalipto. A vivenda resultante cumprirá cos criterios recollidos no CTE (código técnico da edificación), neste senso,
todos os produtos empregados serán sometidos a unha
análise de ciclo de vida (ACV) para garantir as premisas
definidas no proxecto.
Ademais, deberanse empregar materiais de doada adquisición no mercado, tanto en termos de custe como de dispoñibilidade material, xa que o obxectivo do proxecto non
é construír unha obra singular de madeira galega senón
constituír un prototipo de construción aplicable para
vivendas de protección autonómica.
Este proxecto conta co apoio da Dirección Xeral de I+D, da
Dirección Xeral de Promoción da Vivenda, da Dirección
Xeral de Montes, o CIS-Madeira e un grupo de 18 empresas
asociadas ao CMA.
O financiamento do proxecto correrá a cargo da Dirección
Xeral de I+D, ó abeiro do Plan INCITE 2007.

Ata o de agora xa se realizaron diversas reunións de coordinación entre os técnicos do CIS-Madeira, o equipo de
arquitectos de Sergio Portela, que levará a cabo a execución do proxecto, e o Comité designado dende a Xunta
Directiva para o seguimento do mesmo.
Como resultado das mesmas, os arquitectos realizaron
diversas visitas aos centros produtivos para coñecer de primeira man as especificacións técnicas de produto, referencias existentes no mercado, calidades, etc., para a correcta
prescrición de materiais.
Entre as empresas que mostraron interese en colaborar no
proxecto, fíxose unha preselección para o aprovisionamento de materiais, co fin de ser mais operativos e axiles.
Non obstante, ao remate do proxecto todas as empresas
interesadas figurarán como patrocinadoras do mesmo.
Está previsto ter rematada a construción do primeiro prototipo en outubro de 2007, posteriormente comezarase a
desenvolver a etapa de investigación de materiais, ACV de
produtos, certificados enerxéticos e demais requerimentos.

D. Daniel Villapol, D. Adriano Rego, D. José Blanco e arquitectos do equipo de Portela.
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Proxecto Ecodeseño
O Clúster da Madeira conxuntamente co CIS-Madeira pon
en marcha o proxecto de Ecodeseño para dar resposta ás
necesidades de mellorar o sistema produtivo das empresas
da 2ª transformación dende o punto de vista da innovación
medioambiental.
Os subsectores que se abordarán no proxecto son os
seguintes: mobiliario de fogar, mobles de cociña, mobiliario exterior, portas de madeira, pavimento de madeira e
molduras de madeira.
O financiamento do proxecto correrá a cargo da Dirección
Xeral de I+D, como proxecto coordinado entre o CMA e o
CIS-Madeira.
O proxecto pretende fomentar a incorporación do criterio
ambiental na concepción e deseño de procesos e produtos,
fomentando o uso do ECODESEÑO nas empresas do sector
da madeira.
O Ecodeseño constitúese coma unha ferramenta clave
para a xestión responsable e continua dende o punto de
vista ambiental do deseño de todos os produtos e servizos
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da organización. Deste xeito, axuda a establecer unha
sistemática para identificar, controlar e mellorar constantemente os aspectos ambientais de todos os seus
produtos e servizos.
O resultado do proxecto consistirá na consecución do desenvolvemento de novos deseños dende o punto de vista da
innovación ambiental, a través do Ecodeseño. Ademais, as
empresas obterán a información relativa aos diferentes estudos que se desenvolverán ao longo do proxecto, como a análise de ciclo de vida dos produtos que se elixan, a valoración
estratéxica ambiental (tendo en conta as diferentes repercusións dun cambio de deseño con criterios ambientais, dende
o punto de vista tecnolóxico, económico e social) e melloras
de tipo medioambiental propostas para cada unha delas.
Neste senso, consideramos que este proxecto contribuirá a
mellorar as capacidades de innovación, tecnoloxía, medio
ambiente e deseño das empresas involucradas, repercutindo nun incremento da súa competitividade.
Si está interesado en ampliar mais información ou adherirse ao proxecto, por favor, póñase en contacto connosco.

Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia

Boleti?n CMA II cuatrimestre:Maqueta

19/7/07

14:09

Página 9

Proxecto Loxística
Como adiantabamos no anterior Boletín, o Clúster da Madeira de Galicia puxo en marcha un Proxecto de
I+D, coa colaboración do CIS-Madeira e Aidima, para dar resposta a unha necesidade detectada dentro
do sector: as incidencias derivadas do embalaxe e transporte de mercancías ata o cliente final.
Neste senso, catro empresas asociadas da segunda transformación puxéronse a disposición do CMA para o desenvolvemento deste proxecto. As empresas en cuestión son:
Moblegal, S.L., Muebles Hermida, S.A., Pérez Leirós, S.A., e
Portadeza, S.A.
O proxecto ten un orzamento total de 350.000 euros, dos
cales se conseguiu un financiamento do 70% da partida
que xestiona o CMA, dentro do Plan Galego de I+D, como
proxecto coordinado entre o CMA e o CIS-Madeira.
Ata decembro de 2008, que é o período estimado para o
remate do proxecto, as empresas promotoras aportarán
datos sobre as incidencias detectadas nos seus procesos
loxísticos, a través dunha ficha de carga de datos que
servirá para facer o análise posterior e o estudo de posibles solucións en canto a deseño de embalaxe e condicións de transporte.
Para iso, o CMA está desenvolvendo unha páxina web que
conterá unha aplicación informática que permita a carga de
datos de forma rápida e eficaz, axilizando as operacións e
comunicacións entre os técnicos do CIS-Madeira, AIDIMA
e o persoal asignado dentro de cada empresa. Neste momento xa está rematada a ferramenta e comezarase a principios
do mes de setembro coa fase de formación en cada un dos
centros produtivos, para dar a coñecer a funcionalidade e os
protocolos para a carga de datos.
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Campaña O Monte é a Nosa Vida
O pasado xoves 12 de xullo as asociacións Fearmaga, Monte Industria e Cluster da Madeira de Galicia
deron a coñecer a campaña “O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo”.
As industrias de primeira e segunda transformación da
madeira presentaron esta campaña de sensibilización co
obxectivo de resaltar a importancia do monte para Galicia.
O seu público obxectivo é a sociedade galega e os turistas
que visiten a comunidade nos vindeiros meses.
A máis, a campaña lanza unha pregunta coa que pretende poñer de manifesto a dependencia individual respecto do monte: Mira o teu redor, ¿Cántos obxectos son
de madeira?.
Para divulgar as mensaxes da campaña, o peso informativo recae sobre un folleto explicativo e postais gratuitas
con imaxes do monte galego que estarán dispoñibles en
oficinas de turismo, casas rurais, concellos e oficinas
forestais entre outros.
A máis, desenvolveránse aplicacións ligadas co móvil e internet nas que se visualiza o espíritu desta iniciativa e desenvolverase unha campaña publicitaria nos medios de comunicación galegos.

D. Juan Picos, Dª. Ana Oróns, D. Alfredo Suárez, Dª. Belén Varela
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Cursos CMA realizados
Polo momento realizáronse tres cursos do Plan de
Formación CMA 2007, cuns resultados moi satisfactorios
en canto a asistencia e valoración global do curso, que
pasamos a describir brevemente:

estado do binomio familia – empresa e dispoñer dos coñecementos e ferramentas necesarios para abordar con éxito
un proceso de planificación da sucesión.

Módulo I para Directivos: “Empresa Familiar e Sucesión”.
Este módulo celebrouse os días 9 e 10 de Maio, no Hotel
“Los Abetos” de Santiago de Compostela. Participaron 14
asistentes de diferentes empresas do CMA.
En canto ao seu contido, os obxectivos fundamentais do
módulo foron tomar conciencia da problemática da sucesión nas empresas familiares, ser capaces de diagnosticar o

Módulo II para Directivos: “O Proceso de Planificación estratéxica na Empresa”.
Este módulo, celebrouse os días 23 e 24 de Maio, en
Santiago de Compostela. O profesorado encargado de
impartir o curso, foron D. Francisco Javier Palom Izquierdo,
Fundador e Presidente do Grupo ODE, e D. Santiago Palom
Rico, Director Xeral do Grupo ODE.

con exemplos e talleres prácticos, que serviron de reforzo para poder trasladar os coñecementos adquiridos á
súa propia empresa.

Este curso sírveo para facer unha reflexión tanto interna
coma do entorno, e proporcionar aos asistentes ferramentas para iniciar o desenvolvemento da execución dun
plan estratéxico. As clases teóricas complementáronse
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Módulo I para Mandos Intermedios: “A Negociación con
Provedores”.
Neste curso participaron 15 persoas de diferentes empresas do CMA. Abordáronse varios aspectos dentro da negociación de compras como as Técnicas, os Fundamentos, A
Comunicación non verbal e a Entrevista.
Para poñer en práctica estes conceptos realizáronse unha serie
de casos prácticos, nos que se exemplificaron situacións reais
de negociacións que a cotío acontecen no ámbito empresarial.
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Breves
Novos asociados CMA

Mesa do Eucalipto

En espera de ser ratificados pola vindeira Asemblea Xeral
de abril de 2008, a Xunta Directiva do CMA acordou a
admisión como novos socios as empresas seguintes:

No mes de setembro farase a publicación do Catálogo coas
novas aplicacións da madeira de eucalipto, resultado de
incorporar os novos estudos realizados polo CIS-Madeira.

- CARLOS PIÑEIRO MOBLES, S.L.: fabricación de mobiliario
- CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA LEMN, S.L.: fabricante de carpintería exterior de madeira
- MADERAS IGLESIAS, S.A.: transformación e comercialización de madeira

Proxecto Siefi
Finaliza o curso sobre “Xestión da Innovación no sector da
Madeira” no marco do proxecto Siefi. O vindeiro mes de
setembro terá lugar a xornada presencial de peche do curso.

Proxecto Ilder
Plataforma tecnolóxica da madeira
Neste momento estanse a configurar os distintos órganos
de xestión da Plataforma. Está previsto facer a presentación oficial co Conselleiro de Innovación e Industria ó
longo do mes de setembro.

O vindeiro mes de setembro celebrarase a terceira e última
edición do curso sobre “Axente da innovación: avaliación e
mellora das empresas madereiras”. As empresas do CMA
poderán contar con un alumno en prácticas por un período
de 200 horas, sen custe de ningún tipo.

Próximas actuacións
V Encontros Internacionais de Arquitectura
O CMA vai participar, por segundo ano consecutivo, nos
Encontros Internacionais de Arquitectura. Terán lugar no
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia os días 8, 9
e 10 de novembro. Contaremos cun stand de 20 m2, que se
poñerá a disposición de todos os nosos asociados para
incorporar calquera tipo de material promocional.

Observatorio de Tendencias
Para dar resposta a unha das demandas que xurdiron na
reunión de constitución da mesa de tendencias, mantida o
18 de decembro do ano pasado, o Clúster da Madeira de
Galicia va poñer en marcha ó longo do segundo semestre
deste ano un Observatorio de Tendencias, co obxectivo
de captar os hábitos de consumo dos diferentes segmentos de mercado, e facer unha observación continua das
novas tendencias presentes no mercado.

Próximos cursos CMA
Recordámoslles que nos vindeiros meses se celebrarán os
seguintes cursos de formación, dirixidos a Persoal
Directivo e Mandos Intermedios:

- Dirección e Liderado: 3, 17, 31 de Outubro e o 16 de
Novembro. Impartido por MRC International Training e
dirixido a persoal directivo.
- Técnicas de Venda e Negociación Comercial: 10 e 11 de
Outubro. Impartido pola Escola de Negocios Caixanova e
dirixido a mandos intermedios.
- Ferramentas de Xestión da Produción: 24 e 25 de
Outubro. Impartido pola Escola de Negocios Caixanova e
dirixido a mandos intermedios.
- Ferramentas para optimizar a política comercial con eficacia e produtividade: 7 e 8 de Novembro. Impartido pola
Escola de Negocios Caixanova e dirixido a persoal directivo
- Custes de produción na empresa industrial: 14 e 15 de novembro. Impartido por ODE e dirixido a mandos intermedios.
- Xestión de proxectos: 21 e 22 de novembro. Impartido pola
Escola de Negocios Caixanova e dirixido a mandos intermedios.
- Xestión administrativa-financiera: 28-29 de novembro.
Impartido por ODE e dirixido a mandos intermedios.
Se desexa inscribirse, pode descargar a folla de inscrición
da nosa web www.clustermadera.com
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RINCÓN DO ASOCIADO
Muebles Hermida
Graffiti. O espíritu urbano no cuarto
Os pertencentes ás xeracións “we,” “x” ou “y“ identifícanse con internet, o uso do mp3, xogan coa Psp, e comunícanse de modo compulsivo mediante sms. Levan un
ritmo de vida acelerado, marcado polos horarios e a competición constante.
Este estilo de vida da sociedade do noso tempo induciunos
a pensar na nova configuración dos cuartos dos máis novos.
Por iso, en HERMIDA atrevémonos a dedicar o modelo
GRAFFITI aos que mellor entenden que amoblar o seu dormitorio é amoblar o seu estilo de vida urbano. Enchemos os
cuartos con toda a forza da cor e cos deseños máis divertidos e ¿como non? funcionais, sen esquecerse das comodidades para gozar o frenético día a día.
GRAFFITI demostra que a imaxinación non ten límites e
que o deseño do cuarto urbano imprégnase de cores para
que cada dormitorio sorprenda a primeira vista. HERMIDA
ofrece 3 acabados base (arce, nogueira e lousa) e compleméntase con 18 texturados ( en tons verdes, amarelos,
azuis, grises, vermellos, malvas, etc) que se poden aplicar
en portas, estantes, caixóns, traseiras de neno e taboleiros
de mesas e 7 metacrilatos para portas. Todos estes materiais mestúranse para formar mobles divertidos, que se
transforman e personalizan grazas ás siluetas e outros

14

complementos que se poden aplicar en portas, caixóns,
traseiras e frontes de nido.
Todo iso para facer un ambiente personalizado e polo
tanto único. O usuario plasmará o seu xeito de ser e sentir
no seu cuarto mediante esa variedade de siluetas ( lume,
flores, follas, hip hop, bonecos..) e accesorios de metal.
Manifestarse diferente lógrase con este dormitorio non
convencional, que tamén está pensado para solucionar
problemas de espazo con mobles de grande capacidade
que facilitan ter un sitio para cada cousa.
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Prácticos por dentro e orixinais por fóra: así son os armarios GRAFFITI coa posibilidade de colocarlles cinco
opcións en portas batentes e outras cinco de corredía.
Destaca pola súa novidade, a porta con IMAXE que vai protexida por un panel de cristal e moldura de aluminio.
Disponse de 10 imaxes para elixir, con variados motivos,
adaptados aos usuarios de idades S (small) M e L. O interior
dos armarios tamén se pode personalizar, elixindo a colocación de todos os elementos: estantes (de 3 cm de grosor), caixoneiras, pantaloneiros, zapateiros.

Ademais de ofertar novas propostas non convencionais
para clientes non convencionais, presentamos solucións
para aproveitar ao máximo o espazo nunhas vivendas
que, cada vez máis pequenas, requiren sacar partido do
último recanto.
Cada xeración reclama o seu espazo na sociedade: Co
modelo GRAFFITI, a última xeración exprésase a través do
seu espazo máis persoal: o seu cuarto.
www.hermida.com
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Axudas e subvencións
Organismo
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Axuda
1. Innovación organizativa e xestión avanzada:
1.1 apoio a proxectos de novos modelos empresariais innovadores;
1.2 apoio a diagnósticos de situación e elaboración e implantación de
plans estratéxicos;
1.3 apoio á incorporación de deseño de produto.
2. Innovación tecnolóxica e calidade:
2.1 plans de mellora tecnolóxica;
2.2 proxectos de desenvolvemento tecnolóxico aplicado;
2.3 implantación e certificación tecnolóxica coas normas UNE 166.001
e UNE 166.002; 2.4 implantación e certificación de xestión
ambiental coas normas UNE-EN-ISO 14001 e UNE-EN-ISO 9001.
3. Proxectos de innovación en colaboración:
3.1 proxectos integrados de xestión loxística;
3.2 identificación de necesidades tecnolóxicas.

Vixencia
Ata 2013

Máis información en
www.mityc.es/portalayudas/
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Pº de la Castellana, 160, C.P:28071, Madrid
Tel: 902 446 006

Organismo
CDTI (Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial)

Axuda
- Proxectos de Desenvolvemento Tecnológico.
Teñen un carácter aplicado e son desenvolvidos por empresas
(en colaboración con centros tecnolóxicos ou sen eles). Implican a creación
ou mellora significativa dun proceso produtivo, produto ou servizo.
Tipo de xuro: 0%
Prazo: 8-10 anos
Crédito: 60% do orzamento

Vixencia
Cada ano

Axuda
- Proxectos de Innovación Tecnolóxica
Teñen un carácter aplicado e son desenvolvidos por empresas
(en colaboración con centros tecnolóxicos ou sen eles). Implican a
incorporación e adaptación activa de tecnoloxías emerxentes na empresa,
así como os procesos de adaptación e mellora de tecnoloxías a novos
mercados. Tamén contemplan a aplicación do deseño industrial e
enxeñaría de produto e proceso para a súa mellora tecnolóxica.
Tipo de xuro: 0%
Prazo: 8-10 anos
Crédito: 40% do orzamento

maquinaria de segunda transformación. Procesadoras,
autocargadores, arrastradores forestais e outros equipamentos de
tala e/ou saca de madeira, así como as adaptacións e implementos.
2. Plans e ferramentas de xestión empresarial.

Cuantía da axuda
Ata 180.000 euros por solicitante

Vixencia
Ata 10 de agosto de 2007

Máis información en
http://www.siam-cma.org/lexislacion/norma.asp?idn=2477&lang=
Consellería de Medio Ambiente
Complexo Advo. San Lázaro, s/n
15704 Santiago de Compostela
Telf: 981 5444141 Fax: 981 541987

Organismo
IGAPE

Axuda
Consultoria de proceso e implantación de ferramentas de xestión (IG-104)
- Investimentos subvencionables:
- Consultoría de proceso e asistencia técnica específica para a
implantación do proxecto
- Activos materiais e inmateriais: Software e aplicacións de xestión,
Hardware necesario para o manexo das aplicacións
- Instalacións de redes informáticas internas

Cuantía da axuda
Máximo 40% sobre os gastos subvencionables

Vixencia
Ata o 31 de Agosto de 2007

Axuda
- Presenza nun determinado evento expositivo internacional. (IG-110)
Conceptos subvencionables:
- Gastos de aluguer de espazo expositivo
- Gastos de traslado de materiais (ida e volta).
- Gastos de aluguer de mobiliario e equipos audiovisuais.
- Gastos de servizos de interpretación no evento e gastos de
tradución de folletos.
- Se o evento se celebra no estranxeiro, serán subvencionables
os gastos de viaxe e aloxamento dunha persoa por beneficiario.
- Asistencia técnica para a preparación de axenda de encontros
e entrevistas.
- Gastos de deseño e construción de stand

Cuantía da axuda
Ata o 50% do custo subvencionado

Vixencia
Ata o 31 de Outubro de 2007

Axuda

Cada ano

- Axudas a iniciativas de difusión (procedemento IG114)
- Preparación de proxectos de innovación para concorrer a
convocatorias públicas estatais ou europeas. (IG-121)
- Organización de misións directas a Alemania, Polonia, China,
Xapón e Estados Unidos. (IG-123)
- Organización de misións inversas a Galicia. (IG-124)

Máis información en

Vixencia

Vixencia
www.cdti.es ou
https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx.
C/ Cid 4 - 28001, Madrid
Teléfonos: (34) 91 581 55 00 / (34) 91 209 55 00 / Fax: (34) 91 581 55 94

Organismo

Ata o 31 de outubro de 2007

Axuda
- Proxectos de cooperación, dirixidos á creación de alianzas
interempresariais (IG-111)

Cuantía da axuda
Ata o 50% dos gastos subvencionables

Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible

Vixencia

Axuda

Máis información en

Axudas para o aumento do valor engadido dos produtos forestais
- Beneficiarios: microempresas do sector forestal radicadas en Galicia.
- Investimentos subvencionables:
1. Investimentos produtivos: Bens de equipo e instalacións,
Maquinaria específica (esteladoras, fendedoras de leña,
empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa.),
Maquinaria, obra civil e instalacións en serradoiros, incluso
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Ata o 31 de Outubro de 2007
www.igape.es
Complexo Administrativo San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Tlf: 902300903 / Fax: 981 558844
E-mail: informa@igape.es
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Feiras 07
Fax +358 14 610 272
e-mail: info at jklmessut.fi
www.jklpaviljonki.fi/puu2007

Feria
FURNITEX - FERIA DE MUEBLES

Fecha

Frecuencia

19-22/07/07

BIENAL

Lugar
Melbourne Exhibition Centre + Royal Exhibition Building, 2
Clarendon Street, Merlbourne
Australia

Feria

Productos

Fecha

ZOW Shanghai - China International Furniture Components
and Supply Expo

Exposición de muebles, accesorios, decoración y diseño

12-15/09/2007

Observaciones

Lugar
SNIEC Shanghai New International Exhibition Centre
Hall W 4
2345 Longyang Road
Pudong New Area
Shanghai 201204, China

Visitantes: 17.000 (aproximadamente)
Expositores: + de 500

Más información en:
Tel.: +613 9654 7773
Fax: +613 9654 5596
Email@aec.net.au
www.furnitex.com.au

Productos
Mobles, Accesorios e Deseño de Interior

Observaciones

Frecuencia

Superficie: 6.000 m2
Visitantes: 12.000.
Expositores: aprox. 160

ANUAL

Feria
SHENZHEN INTERNATIONAL FURNITURE EXPO

Más información en:

Fecha

Mobles do fogar: habitacións, cociñas, baños, etc. Accesorios, Mateirais…

Tel.: +60-3-2094 2880 - GMT +7h
Fax: +60-3-2094 2881
Persoa de Contacto:
Mr. Bernd Rademacher MD
Email: bfc@zow.com.my
Ms. Kavitha Rajendran
E-mail: bfc@zow.com.my
http://www.zow.cn/en

Observaciones

Frecuencia

Horario: 9:00 a 17:00 h
Superficie: 160.000 m2
Expositores: aproximadamente 400
Visitantes: aproximadamente 80.000

ANUAL

Feria

Más información en:

16-21/09/2007

19-22/08/2007

Lugar
The Furniture Research Base, Shahe West Rd.,
Xili, Nanshan District, Shenzhen, China
Zip Code: 518055

Productos

M.O.W.

Fecha

Tel.: +86-755-26018196 26018150
Fax: +86-755-26018179 26018152
E-mail:service@chinafurnitureexpo.com
www.chinafurnitureexpo.com
www.szfa.com

Lugar
Centros da Feira:
Bad Salzuflen, Barntrup, Oelde, Schieder, Lage, Verl, Westerstede
Germany

Productos

Frecuencia

Mobles, Accesorios, Materiais, etc

SEMIANUAL

Observaciones
Horario: 9:00 a 18:00 h
Superficie: 200.000 m2
Expositores: aprox. 500

Feria
PUU JA BIOENERGIA

Fecha

Más información en:

6-8/09/2007

www.mow.de
Tel.:+49 (0) 52 22 / 3 69 62-0
Fax: +49 (0) 52 22 / 3 69 62-20

Lugar
JYVÄSKYLÄ CONGRESS CENTRE LTD.
P.O. Box 166, FIN - 40101 Jyväskylä, Finland
Dirección da Rúa: Messukatu 10

Frecuencia
BIANUAL

Productos
Serras mecánicas, maquinaria para a elaboración da madeira,
ferramentas, controis de calidade, pinturas, lacas, productos
semifacturados, ferraxes, colas, sistemas de transporte interno,
protección contra incendios, protección laboral…

Feria

Observaciones

Lugar

Superficie: 20.000 m2
Visitantes: aprox. 20.000
Expositores: entorno 500

HABITARE - Furniture, Interior Decoration and Design Fair

Fecha
19-23/09/2007
Helsinki Fair Centre
Helsinki

Productos

Más información en:

Mobles, Decoración de Interior e Deseño. Seminarios

Jyväskylä Fair Ltd
P.O.Box 127, FIN-40101 Jyväskylä, Finland
Tel.: +358 14 334 0000

Observaciones
Horario: 10:00 a 19:00 h
Visitantes: 90.000
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Más información en:

Más información en:

www.finnexpo.fi/habitare
Persona de Contacto:
Ms Ulla Perasto
Tel. +358 9 150 9316
E-mail: info@finnexpo.fi

www.feriavalencia.com/habitat
habitat@feriavalencia.com
Tel.: 902 74 72 20
Fax: 963 86 11 30

Frecuencia

ANUAL

BIANUAL

Frecuencia
Feria

100% DESIGN

SIBFURNITURE, DESEÑO DE INTERIOR - SALON INTERNACIONAL
DE MOBLES

Fecha

Fecha

Feria
20-23/09/2007

02-05/10/2007

Lugar

Lugar

Earls Court 2
London

Productos
Exposición de deseño contemporáneo máis importante del Reino
Unido, donde se exhibe o último en mobiliario, iluminación,
accesorios, coberturas de paredes e solos, productos textís,
cociñas e cuartos de baño

Observaciones
Horario: Día 20: de 10:00 a 21:00 h
Día 21: de 10:00 a 19:00 h
Día 22: de 10:00 a 18:00 h
Día 23: de 11:00 a 18:00 h
Expositores: Aprox. 300

Más información en:
Tel.: +44 (0)20 8271 2147
info100@reedexpo.co.uk
www.100percentdesign.co.uk

Frecuencia
ANUAL

World Trade Center Novosibirsk
Novosibirsk, Novosibirsk
Rusia

Productos
Mobles para tódolos ámbitos. Accesorios. Decoración e Deseño
de Interiores, Obxectos de Arte, etc

Observaciones
Superficie: 35.000 m2
Expositores: 500

Más información en:
The Siberian Centre.
220/10, Krasny Prospekt,
Novosibirsk, Russia
Tel.: +(7)-(3832)-106290
Fax: +(7)-(3832)-259845
http://www.biztradeshows.com/trade-events/sibfurniture-interiordesign.html

Feria

TEKHNODREV NORTH WEST

Fecha

Feria
HOUSING SHOW: from Building to Interior Decorating

Fecha

9-12/10/2007

Lugar

22-30/09/2007

Lenexpo Fairgrounds in Gavan
St.Petersburg, Russia

Lugar

Productos

Parc des Expositions de Toulouse
Toulouse
Francia

Productos

Tecnoloxía, Equipamento e Maquinaria para a Industria do Moble
e da Madeira, etc

Ferias paralelas

Mobles

PRIMARY WOODWORKING: Maquinaria, Tecnoloxía, Equipamentos
específico da Industria da Madeira de Primeira Transformación

Más información en:

Observaciones

Tel.: +33-5-62254545
Fax: +33-5-62254500
www.toulousexpo.com
contact@toulousexpo.com

Frecuencia
ANUAL

Feria
HABITAT VALENCIA FORWARD - International Furniture Fair

Fecha
24-29/09/2007

Expositores: aprox.150

Más información en:
Director: Igor Avdashkevitch
Tel.: +7(812) 320-9684, 320-9694
Fax: +7(812) 320-8090
E-mail: tekhnodrev@restec.ru
http://www.restec.ru/exhibitions

Frecuencia
ANUAL

Feria

Lugar

SICI 2007

Feria Muestrario Internacional de Valencia
Avda. de las Ferias s/n
46035 Valencia

16-20/10/2007

Fecha
Lugar

Productos

IFEMA - Feria de Madrid, Madrid

Moble, Decoración, Complementos e Iluminación
Lanzamento do Salón do Novo Deseño Internacional (NUDE),
ca participación de case 300 novos deseñadores

Productos
Mobles de Cociña, Mesas, Sillas e Bancos de Cociña. Fregadeiros.
Electrodomésticos Integrais. Encimeras non Laminadas. Software. etc

Observaciones

Observaciones

Carácter: Profesional
Horario: de 9:30 a 19:00 h
Superficie:100.000 m2
Expositores:1.000
Visitantes: 80.000

Más información en:
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Horario: de 10:00 a 19:00 h
Carácter: só Profesional
Infoifema: 902 22 15 15
Expositores: 902 22 16 16
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http://hkfurniturefair.tdctrade.com/fair_dtl/detail.htm

Internacional: (34) 91 722 30 00
simo@ifema.es
http://www.ifema.es/provisionales/sici.htm

Frecuencia
ANUAL

Frecuencia

Feria

BIANUAL

HABITALIA

Feria

HOLZ - Exhibition for the Woodworking Trade and Industry

Fecha

IFEMA
FERIA DE MADRID - HABITALIA
28042 Madrid - España

Lugar
Exhibition Center Basel
Basel, Basel-Stadt, Suiza

Productos

Productos
Maquinaria para a Industria da Madeira, Forestal, Accesorios para
Mobles, Equipamento, Materiais, etc

Observaciones

Observaciones
Más información en:
Infoifema: 902 22 15 15
Expositores: 902 22 16 16
Servifema fax: (+34) 91 722 57 95
www.habitalia.ifema.es

Más información en:
Tel.: + 41 (0)58 200 20 20
Fax: + 41 (0)58 206 21 88
info@holz.ch
www.holz.ch

Frecuencia
ANUAL

Frecuencia

Feria

TRIENAL

INDEX - DUBAI

Feria

Fecha

ZOW PORDENONE

01-05/11/2007

Fecha

Lugar

17-20/10/2007

Dubai World Trade Centre
Emiratos Arabes Unidos / Dubai

Lugar
Pordenone Fiere S.p.A.
- V.le Treviso 1 33170 Pordenone Italia

Productos
Mobles e Decoración

Observaciones

Productos
Compoñentes, Productos Semielaborados e Accesorios para
a Industria do Moble: Revestimentos, Productos químicos,
Ferramentas, Superficies, Revestimentos, etc

Más información en:

Mobiliario do Fogar, de Cociñas, Iluminación, Textil, Pintura Orixinal e
Obra Gráfica, Complementos de Decoración, Equipamentos do Fogar
Horario: 11:00 a 21:00 h
Expositores: Entorno 100

Horario: 9:00 a 18:00 h
Expositores: 330
Superficie: 21.800 m2

Superficie: máis de 25.000 m2
Horario: 9:30 a 18:30 h

01-11/11/2007

Lugar

16-20/10/2007

Observaciones

Fecha

Expositores: 1.500
Visitantes: 37.000
Superficie: 35.380 m2

Más información en:
Tel.: +971 4 3321000
Fax.: +971 4 3312173
www.indexexhibition.com
info@dwtc.com

Tel.: +39 02 86995712
Fax: +39 02 86913226
E-mail: info@zow.it
http://www.zow.it/default.aspx

Frecuencia

Frecuencia

Fecha

ANUAL

ANUAL

Feria
MEUBLE
01-11/11/2007

Feria

Lugar

Fecha
27-30/10/2007

Palais des Expositions de Nice
Nice
Francia

Lugar

Productos

HONG KONG INTERNATIONAL FURNITURE FAIR

AsiaWorld-Expo
International Airport, Hong Kong

Productos
Mobles. Accesorios. Deseño de Interiores, etc

Observaciones
Horario: 9:30 a 17:30 h
Expositores: aprox. 160
Visitantes: 7.300
Superficie: 11.000 m2

Más información en:
Persona de Contacto:
Ms. Beatrice Lee
Tel.: (852) 2240-4323
E-mail:info@kenfair.com

Moble e Decoración

Observaciones
Superficie: 11.000 m2
Expositores: aprox. 150
Horario: 10:00 a 19:00 h

Más información en:
www.salondumeuble-nice.fr

Frecuencia
ANUAL

Feria
CONFOREXPO

Fecha
01-11/11/2007
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Lugar

Lugar

Congrès et Expositions de Bordeaux
BP 55 - 33030 Bordeaux-Cedex, Francia

MECC Maastricht B.V.
Forum 100
6229 GV Maastricht
Holanda

Productos
Mobles para espacios privados e públicos, Decoración, Accesorios,
Inmobles, Paisaxismo, Piscinas, Restauración de Mobles, etc

Observaciones
Horario: 10:00 a 19:00 h
Expositores: 750
Visitantes: 120.620

Más información en:
Tel. : 05.56.11.99.00
Fax : 05.56.11.88.81
conforexpo@bordeaux-expo.com
www.bordeaux-expo.com/conforexpo

Productos
Feira de Decoración, Deseño e Mobles de Interior

Observaciones
Horario: Días 14-16: 13:00 a 22:00 h
Días 17-18: 11:00 a 18:00 h

Más información en:

Frecuencia

Tel.: +31(0)43 383 83 83
Vanuit België en Duitsland 800 83 83 83 83 (gratis)
Fax: +31(0)43 383 83 00
E-mail: wm@mecc.nl

ANUAL

Frecuencia
ANUAL

Feria

FIMMA - MADERALIA

Feria

Fecha

IFFT - International Furniture Fair Tokyo

07-10/11/2007

Lugar
Feria Muestrario Internacional de Valencia
Avda. de las Ferias s/n
46035 Valencia

Productos
FIMMA -Feira Internacional de Maquinaria e Ferramentas para a
Madeira- e MADERALIA -Feira Internacional de Proveedores do
Sector Madeira-Moble-

Observaciones
Expositores: aprox.1.300
Horario: 9:00 a 19:00 h
Carácter: Profesional
Superficie: 78.000 m2
Visitantes: 46.851

Más información en:
Tel.: 902 74 73 30
Fax: 902 74 73 45
E-mail: feriavalencia@feriavalencia.com
www.feriavalencia.com

Frecuencia
BIENAL

Fecha
21-24/11/2007

Lugar
Tokyo Big Sight
3-21-1 Ariake, Koto-ku,
Tokyo 135-0063
Xapón

Productos
Últimas Tendecncias no Deseño de Mobles e Interiores. Seminarios
para Profesionais do Sector, etc

Observaciones
Horario: 10:00 a 18:00 h
Superficie: 25.690 m2
Expositores: 366
Visitantes: 400.000

Más información en:
Tel.: +81-(0)3-3261-2801
Fax: +81-(0)3-3261-2802
E-mail: info@idafij.or.jp
www.idafij.or.jp

Frecuencia

Feria

ZOW MOSKAU

ANUAL

Fecha

Feria

12-16/11/2007

WOODEX (Lestechprodukzia)

Lugar

Fecha

ExpoCentre
Krasnaya Presnya, 14, 123100
Moscú, Rusia

Productos
Mobles para Cociña, Salón, Dormitorios, Baños, etc. Deseño de
Mobles e Interiores. Accesorios. Materiais para a Industria do Moble. etc.

04-07/12/2007

Lugar
Pabellón 1
Crocus Expo Exhibition Centre
Moscú

Observaciones

Productos

Horario: 10:00 a 18:00 h
Expositores: aprox. 200
Visitantes: 4.000

Productos de Madeira, Maquinaria, Equipamento e materiais para
traballar a Industria da Madeira, Pasta, Papel, etc. Novas Tecnoloxías

Observaciones

Más información en:

Superficie: 35.000 m2
Expositores: aprox. 300

Tel.o: +49 521 96533-0
Fax: +49 521 96533-99
E-mail: zow@survey.info
www.zow.ru

Más información en:

WOONMECCA

Exhibition Director: Vlada N. Antonova
Tel.: +7 495 268-1407, 105-3413
Fax: +7 495 105-3413, 268-08-91
E-mail: avn@mvk.ru
v_v@exposokol.ru
http://www.woodexpo.ru/defaulteng.stm

Fecha

Frecuencia

14-18/11/2007

ANUAL

Frecuencia
ANUAL

Feria

20
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