I XORNADAS INTERNACIONAIS MADEIRA 2020

TECNOLOXÍA - PROXECTO
A Coruña, 7 - 8 febreiro 2020

XERA (Axencia galega da Industria
Forestal) organiza, en colaboración
coa Escola de Arquitectura de CESUGA, as I Xornadas Internacionais Madeira 2020, co lema TECNOLOXÍA E
PROXECTO. As Xornadas levaranse
a cabo na sede do CESUGA na Coruña, en tres sesións, correspondentes a tres escalas de aproximación
á madeira, durante os días 7 e 8 de
Febreiro.

PRESENTACIÓN

No hall do edificio realizarase unha
EXPOSICIÓN de imaxes seleccionadas do traballo en madeira de relatores e docentes de CESUGA.
Céntrase a atención na INNOVACIÓN TECNOLÓXICA e a súa relación co PROXECTO, entendido este
como procura racional de solucións
intelixentes, coherentes, lóxicas, poñendo en valor cuestións de carácter
biolóxico, ecolóxico e antropolóxico, como garantía dun “habitar”
máis sustentable. Neste contexto, a
MADEIRA perfílase, con claridade,
como materia prima vital no camiño cara a un modelo bioeconómico.
Búscase un dobre enfoque, teórico e
práctico, desde tres escalas vinculadas, TERRITORIO, ARQUITECTURA, MOBLE.
Nunha primeira sesión, sobre a base
dun urbanismo ecolóxico, analizaranse e tomaranse en consideración,
as posibilidades que ofrece a madeira a escala territorial, a través dunha
ordenación, planificación e xestión
forestal sustentable. Presentaranse
modelos de desenvolvemento sus-
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tentable, comprometidos cos valores
culturais e ecolóxicos do territorio,
buscando o equilibrio entre innovación tecnolóxica e tradición. Interesa, en paralelo, a diagnose do sector
forestal en Galicia; especies, estrutura, paisaxe, ferramentas de análises,
proxectos de investigación, así como
intervencións en zonas de bordo, límite.
A aparición de novos sistemas construtivos, froito do continuo perfeccionamento e invención tecnolóxica,
fai necesaria unha revisión dos fundamentos tectónicos, que conduza
ao desenvolvemento de estratexias
de adaptación intelixentes, que non
perdan de vista a naturalidade, sensatez e racionalidade dos sistemas
tradicionais. Mostrarase neste sentido, nunha segunda sesión, arquitectura construída en madeira, de gran
sensibilidade, coherencia e claridade
conceptual. Indúcese á reflexión ao
redor da expresión arquitectónica, os
criterios formais no uso da madeira
en edificación, o estándar passivhaus
e a bioconstrución.
En terceira sesión, madeira a pequena escala, o moble, contrastaranse
visións e experiencias relacionadas
cos procesos de deseño e fabricación
actuais, analizando a influencia das
novas tecnoloxías, CAD-CAM-Robótica, os procesos de produción en
serie, e o diálogo entre innovación
industrial e artesanía.
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1. MADEIRA E TERRITORIO. VENRES, 7 FEBREIRO 2020
09:15 – 09:30

APERTURA. BENVIDA
Ignacio Lema Piñeiro.
Director da Axencia Galega da Industria Forestal. XERA
Javier Caride Eiras.
Director de Grao en Arquitectura de CESUGA
Venancio Salcines Cristal.
Director Xeral de CESUGA
José Varela Núñez.
Presidente de CESUGA

09:30 – 09:45

INTRODUCIÓN.
Antonio García Fernández.
Docente CESUGA

09:45 – 10:30

RELATORIO 1A.
A SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL DA INDUSTRIA
FORESTAL EN GALICIA.
Ángel Miramontes Carballada
Dr en Xeografía (USC). Ourense

10:30 – 11:15

RELATORIO 1B.
A PLANIFICACIÓN ECOLÓXICA DO TERRITORIO:
UNHA VISIÓN MULTIFUNCIONAL E MULTIESCALAR.
Pedro Calaza Martínez.
Dr en Arquitectura da paisaxe (Universidade de Lisboa).
Dr Enxeñeiro Agrónomo (USC). A Coruña

11:15 – 11:45

Descanso

11:45 – 12:30

RELATORIO 1C .
BOAS PRÁCTICAS DE XESTIÓN DOS RECURSOS
FORESTAIS. O CASO DE BRASIL
Luís Díaz Balteiro.
Dr Enxeñeiro de Montes (UPM). Madrid

12:30 – 13:15

RELATORIO 1D.
URBANISMO EN MADEIRA: DO MOLECULAR AO TERRITORIAL
Daniel Ibáñez.
Arquitecto Urbanista (ETSAM).
Cambridge, Massachusetts, USA.

13:15 – 14:00

MESA REDONDA.
Modera Antonio García Fernández.
Docente CESUGA

PROGRAMA
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2. MADEIRA E ARQUITECTURA. VENRES, 7 FEBREIRO 2020

PROGRAMA

15:45 - 16:00.

SAÚDOS. COMEZO SESIÓN 2.
Francisco Conde López.
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia
Ignacio Lema Piñeiro.
Director da Axencia Galega da Industria Forestal. XERA
Venancio Salcines Cristal.
Director Xeral de CESUGA

16:00 – 16:15

INTRODUCIÓN.
Tomás Valente Lloves.
Docente CESUGA

16:15 – 17:00

RELATORIO 2A.
DESENVOVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS PARA
UNHA BIOECONOMÍA GALEGA DE CONSTRUCIÓN
CON MADEIRA
Manuel Guaita Fernández.
Dr Enxeñeiro Agrónomo. PEMADE-USC. Lugo - A Coruña

17:00 – 17:45

RELATORIO 2B.
NOVOS PRODUTOS ESTRUTURALES CON MADEIRA
EN AUSTRIA. CONCEPTOS, INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓNS
Felipe Riola Parada.
Dr Arquitecto (UDC) Universidade Técnica de Viena, Austria.
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3. MADEIRA E MOBLE. SÁBADO, 8 FEBREIRO 2020
09:45 – 10:00

INTRODUCIÓN.
Silvia Blanco Agüeira.
Docente CESUGA

10:00 – 10:45

RELATORIO 3A
INNOVACIÓN E DESEÑO BIOFÍLICO.
Fernando Sanz Infante.
Enxeñeiro de Montes. CIS Madeira. Ourense

10:45 – 11:30

RELATORIO 3B.
MADEIRA EN PEQUENAS DOSES
Ricardo Tubío - Xabier Rilo Deseñadores.
Estudio Cenlitrosmetrocadrado. Santiago de Compostela

11:30 – 12:00

Descanso

12:00 – 12:45

RELATORIO 3C.
FACER COAS MANS
Sebastián Erazo Fischer, CIGÜE.
Arquitecto. Deseño de mobiliario en madeira. Chile - París

12:45 – 13:30

RELATORIO 3D.
DESEÑO E CONSTRUCIÓN COMO FERRAMENTA
EDUCATIVA EN MEDIO ORIENTE.
Juán Roldán Martín.
Arquitecto e deseñador.
College of Architecture, Art and Design.
American University of Sharjah. Emiratos Árabes Unidos (UAE)

13:30 – 14:15

MESA REDONDA.
Modera Pedro Feduchi Canosa.
Dr en Arquitectura (ETSAM). Madrid

14:15 – 14:30

CLAUSURA.
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Ignacio Lema Piñeiro.
Director da Axencia Galega da Industria Forestal. XERA
Javier Caride Eiras.
Director de Grao en Arquitectura de CESUGA
Venancio Salcines Cristal.
Director Xeral de CESUGA
Elena Ampudia.
Decana do COAG

17:45 – 18:15 Descanso
18:15 – 19:00

RELATORIO 2C.
DIVERSIDADE BIO-CULTURAL HUMANA E
ARQUITECTURA FORESTAL
Sami Rintala.
Rintala Eggertsson Architects. Bodø, Noruega

19:00 – 19:45

RELATORIO 2D.
PEZAS SOLTAS
Mauricio Pezo.
Pezo von Ellrichshausen. Concepción, Chile.

19:45 – 20:30

MESA REDONDA.
Modera Tomás Valente Lloves.
Docente CESUGA
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PROGRAMA
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No presente relatorio mostraranse
as características principais da
industria forestal e a súa significación
no territorio galego ao longo do
tempo: pasado, presente e futuro.
Interpretando a industria forestal
como ese binomio formado pola
industria produtora de madeira, o
monte e as empresas transformadoras
da madeira. Facendo fincapé na
grande influencia social, económica
e de xeración de riqueza que sempre
tivo a industria forestal en Galicia.
Ángel Miramontes Carballada

RELATORES

1. MADEIRA E TERRITORIO
7 FEBREIRO 2020
Auditorio CESUGA
A Coruña
RELATORIO 1A. 09:45h

A SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL
DA INDUSTRIA FORESTAL
EN GALICIA

Ángel Miramontes Carballada é
doutor en Xeografía pola USC
(Universidade de Santiago de
Compostela) (2009), coa tese
doutoral: «La industria de la madera
en Galicia. La significación del
subsector del mueble» (Sobresaliente
Cum Laude), posgrao en Ordenación
e Desenvolvemento Territorial pola
USC e posgrao en SIG (Sistemas de
Información Xeográfica) por ESRIEspaña.
Profesor no Departamento de
Xeografía da USC e membro do
Grupo de Investigación de Excelencia
ANTE (Análise Territorial), dentro
do IDEGA (Instituto Universitario
de Estudos e Desenvolvemento de
Galicia) da USC dende 2001 ata a
actualidade, onde realiza tarefas de
investigación, docencia e xestión.
Centro onde ademais traballa con
outros grupos de investigación de
áreas como a economía, historia
ou estatística. Tamén é investigador
colaborador no CEGOT (Centro
para Estudos de Xeografía e
Planificación Territorial), formado
polos Departamentos de Xeografía
das universidades de Coimbra, Porto
e Minho (Portugal).
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Posúe experiencia docente en
graos, mestrado e doutoramentos
de Xeografía, Paisaxe, Educación,
Turismo, Enxeñaría Forestal e
Topografía. Foi profesor en varias
universidades españolas, como a
Universidade de León (Campus
Ponferrada), a Universidade de
Valencia e a Universidade de Vigo
(Campus Ourense), así coma na
Universidade de Porto (Portugal).
Durante máis de 3 anos traballou
na área de Formación e Estudos do
Centro Tecnolóxico, CIS-Madeira na
TECNOPOLE (Parque Tecnolóxico
de Galicia).
Na súa experiencia científica
consta a participación en máis de
25 proxectos de investigación de
convocatorias europeas, nacionais
e rexionais sobre temáticas de
Xeografía Económica, Ordenación
e Planificación do Territorio. Ten
máis de 75 publicacións, entre libros
e artigos científicos, sobre temas
de Xeografía Económica, Xeografía
Industrial, Desenvolvemento Local e
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Turismo. Ademais de ter participado
como relator en máis de 30 congresos
internacionais como os celebrados
na Habana, Moscova ou Bos Aires.
Unha das liñas de investigación que
mantén aberta permanentemente
céntrase no estudo da influencia e
relación entre a industria forestal
e o territorio a diferentes escalas,
dende a local á mundial. Nos
seus estudos combina indicadores
socioeconómicos de Xeografía
Económica
coas
variables
bioxeográficas do territorio.
Levou a cabo investigacións sobre
sistemas produtivos locais centrados
na industria do moble a escala
galega e española, a análise de redes
sobre a industria transformadora da
madeira, a creación dun Sistema de
Información Forestal-Industrial para a
posta en valor do sector, a análise da
historia forestal, as potencialidades
da biomasa, ou algúns máis recentes
sobre a industria forestal na economía
circular.

RELATORES

I XORNADAS INTERNACIONAIS MADEIRA 2020

Pedro Calaza Martínez

RELATORES

1. MADEIRA E TERRITORIO
7 FEBREIRO 2020
Auditorio CESUGA
A Coruña
RELATORIO 1B. 10:30h

A PLANIFICACIÓN ECOLÓXICA
DO TERRITORIO:
UNHA VISIÓN
MULTIFUNCIONAL
E MULTIESCALAR
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O relatorio céntrase na planificación
ecolóxica das cidades; en particular,
na infraestrutura verde como
ferramenta de deseño urbano para a
mellora das contornas de vida. Trátase
dende un enfoque multiescalar e
multifuncional no que destacan
os servizos ecosistémicos do noso
capital natural como obxectivos
clave no deseño, en coherencia cos
Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable da ONU. Introdúcense
teorías, movementos e exemplos
internacionais para un deseño e
xestión do territorio máis ecolóxicos
e vincúlase co uso de materiais
naturais, como a madeira, dende un
prisma construtivo, ecolóxico, pero
eminentemente funcional.
Doutor en Arquitectura da Paisaxe
pola Universidade de Lisboa.
Doutor enxeñeiro agrónomo pola USC.
Decano do Colexio de Enxeñeiros
Agrónomos de Galicia.
Secretario do Consello Galego de
Enxeñerías (CGES).
Membro do Comité de Expertos da
Escola Galega da Paisaxe.
Membro do Comité Científico da
Reserva da Biosfera «Terras do Mandeo
e Mariñas coruñesas».
Profesor do «Máster de Arquitectura
del Paisaje Juana de Vega» e do
«Máster Jardines Históricos y Servicios
ecosistémicos de la Infraestructura
Verde» da Universidade Politécnica de
Madrid.
Membro do Grupo de Traballo WG7
de Bosques Urbanos e Periurbanos
da FAO, do Grupo de Estudos do
Territorio da UDC e vogal da Xunta
Directiva e coordinador da Comisión
de Bosques Urbanos e Norma Granada
da AEPJP.
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Desenvolve o seu labor profesional
como enxeñeiro consultor senior,
especificamente na planificación,
deseño, proxecto e xestión da paisaxe,
infraestrutura verde e espazos públicos.
Complementa a súa actividade como
investigador e profesor de arquitectura
da paisaxe, proxectos e xestión de
elementos de infraestrutura verde
urbana en universidades nacionais e
internacionais.
Ten publicado artigos e libros e
impartido conferencias en diferentes
países que abordan temas relacionados
cos bosques urbanos (servizos e
diservizos), a infraestrutura verde, a
planificación urbana e a arquitectura
da paisaxe (Boston, Praga, Bogotá,
Medellín, Mar del Plata, Luján,
Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander,
A Coruña etc.).
Redactou a Guía de la Infraestructura
Verde Municipal para a FEMP, que
foi presentada en xaneiro do 2019.
Este documento aborda tanto o
plano conceptual como diferentes
experiencias e modelos de posta en
marcha para a súa aplicación nos
concellos de España.
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Entre os seus premios destacan: 46
Premio Nacional de Libro Agrario
de San Miguel (2017), pola súa obra
Infraestructura verde. Sistema natural
de salud, e Premio Nacional Juan
Julio (2013): Evaluación de riesgo de
arbolado: principios, indicadores y
métodos.
A súa experiencia na planificación
verde das cidades reflíctese tanto nas
súas publicacións técnico–científicas
e relatorios coma na súa participación
en mesas de experto (Estrategia IV
de Zaragoza) e na redacción de
diferentes documentos (membro do
equipo redactor), como a «Estratexia
de infraestrutura verde da área da
Coruña», que inclúe 30 concellos e que
foi promovida polo Instituto de Estudos
do Territorio da Xunta de Galicia.
Nos últimos anos, estivo investigando
sobre a relación entre a infraestrutura
verde e a saúde pública e no
desenvolvemento dun modelo de
xestión de vexetación urbana que
se apoia en 4 alicerces: a xestión
tradicional a integración da avaliación
e xestión do risco, a optimización da
xeración de servizos ecosistémicos e o
valor ornamental para lograr converxer
coa nova idea de cidade do século
XXI: verde, segura e biofílica.

RELATORES
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Luís Díaz Balteiro

RELATORES

1. MADEIRA E TERRITORIO
7 FEBREIRO 2020
Auditorio CESUGA
A Coruña
RELATORIO 1C. 11:45h

BOAS PRÁCTICAS DE XESTIÓN
DOS RECURSOS FORESTAIS.
O CASO DE BRASIL
www.balteiro.com
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Este relatorio ilustrará sobre a xestión
dos recursos forestais en Brasil,
incidindo en aspectos diferenciadores
respecto da realidade forestal que
existe hoxe en día en Galicia. Así,
vaise incidir na xestión de plantacións
forestais e na oferta de diversas
especies que poden ter interese
industrial, particularizando no caso
dos eucaliptos. A comparación
da xestión de diversas especies
pertencentes a este xénero, aínda
a pesar de presentar características
endóxenas moi diferentes, pode
resultar útil para aumentar o
coñecemento sobre algúns sistemas
forestais presentes no noso territorio.
Obviamente, todo iso será exposto
sen esquecer aspectos lexislativos
e vinculados á conservación deses
sistemas forestais.
Luís Díaz Balteiro é doutor enxeñeiro
de Montes pola Universidade
Politécnica de Madrid e MBA polo
Instituto de Empresa. Catedrático de
Ordenación de Montes e Valoración
Agraria na Universidade Politécnica
de Madrid. Investigador responsable
do Grupo de Investigación recoñecido
na UPM «Economía Y Sostenibilidad
del Medio Natural» (www.ecsen.es).
Autor de 62 artigos JCR en 38 revistas
distintas, pertencentes a diversas
áreas de coñecemento. Posúe un
índice h de 19 e máis de 1200 citas
en artigos aparecidos na ISI Web
of Science. Publicou 6 libros e 17
capítulos de libro, 8 deles en editoriais
internacionais, e dirixiu 7 teses de
doutoramento. Coautor de máis de
120 traballos presentados en 89
congresos nacionais e internacionais. É
editor xefe na revista Forests e pertence
ao consello editorial da revista
Sustainability. Editor de 2 números
especiais de revistas JCR. Investigador
responsable e integrante de numerosos
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proxectos de investigación, tanto a
nivel nacional (dende 1993 figura
ininterrompidamente en proxectos
financiados polo Plan Nacional de
Investigación) coma internacional (7.º
Programa Marco, Sudoe, Marie Curie,
COST Actions etc.). A súa traxectoria
está salpicada de fitos asociados á
transferencia de tecnoloxía (cursos,
seminarios, plans etc.), tanto en España
coma a nivel internacional (Arxentina,
Brasil, Portugal, Colombia etc.). Iso
permitiulle establecer unha extensa
rede de contactos científicos en
diversos países, en especial en Brasil,
país de onde é natural e onde gozou
de varias estadías de investigación.
A súa investigación céntrase no deseño
e a aplicación de diversas ferramentas
de modelización para a resolución de
problemas asociados coa xestión do
medio natural, con especial incidencia
no ámbito forestal.
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PUBLICACIÓNS RELACIONADAS
CO RELATORIO
Borges J.G., Díaz-Balteiro L., McDill
M.E., Rodríguez L.C.E. (Eds.) 2014.
The Management of Industrial Forest
Plantations. Theoretical Foundations
and Application. Springer, 543 pp.
Belavenutti, P.; Romeu, C.; DiazBalteiro, L., 2019. «Integrating strategic
and tactical forest management models
within a multicriteria context». Forest
Science 65: 178-188.
Ribeiro-Nobre, S.; Borges, J.G. DíazBalteiro, L.; Rodríguez, L.C.E., von
Glehn, H.C., Zakia, M.J., 2019. «A
generalizable monitoring model to
implement policies to promote forest
restoration – A case study in São Paulo
- Brazil». Forest Policy and Economics
103: 123-135.
Díaz-Balteiro L., Rodríguez L.C.E., 2017.
«Influence of carbon sequestration in
an optimal set of coppice rotations».
In Bravo, F., LeMay, V., Jandl, R., von
Gadow K. (eds.) «Managing Forest
Ecosystems: The Challenge of Climate
Change, 2nd Ed.», Springer, Berlin, pp.
187-204.
Klauberg, C.; Vidal, E.; Rodríguez, L.C.E.;
Díaz-Balteiro, L., 2014. «Determining
the optimal harvest cycle for oleoresin
production of copaíba (Copaifera spp.)».
Agricultural Systems 131: 116-122.
Rodríguez L.C.E., Díaz-Balteiro L., 2006.
Régimen óptimo para plantaciones de
eucaliptos en Brasil : un análisis no
determinista. Interciencia 31: 739-744.
Díaz-Balteiro, L., Rodríguez, L.C.E.,
2006. «Optimal rotations on Eucalyptus
plantations
including
carbon
sequestration - a comparison of results
in Brazil and Spain». Forest Ecology and
Management 229: 247-258.

RELATORES
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Daniel Ibáñez

RELATORES

1. MADEIRA E TERRITORIO
7 FEBREIRO 2020
Auditorio CESUGA
A Coruña
RELATORIO 1D. 12:30h

URBANISMO EN MADEIRA:
DO MOLECULAR
AO TERRITORIAL
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Co actual marco ecolóxicoambiental, a madeira ofrece, máis
ca nunca, leccións únicas para o
urbanismo contemporáneo. Así e
todo, a pesar do seu potencial, segue
sen se caracterizar axeitadamente na
arquitectura e no urbanismo. Dende
as pouco consideradas propiedades
térmicas ata as novas posibilidades
derivadas das novas tecnoloxías de
fabricación, ou dende os cambios nos
réximes forestais ata as dinámicas de
emisións de carbono, Urbanismo en
Madeira: Do Molecular ao Territorial
explora as propiedades materiais e
escalares da madeira, presentándoa
como un material crítico e
fundamental para a arquitectura
e o urbanismo contemporáneo e
como parte da solución para os
grandes retos climáticos que afronta
a sociedade contemporánea a escala
planetaria.
A charla informa sobre conversacións
con académicos e profesionais
en
temas
relacionados
coa
madeira dende unha variedade de
perspectivas: dende as dinámicas
forestais ao edificio de mediana
altura e ata a célula básica.
Baseada na intelixencia inherente
e a profundidade de múltiples
disciplinas asociadas con este
fluxo material, a charla ofrece
unha
perspectiva
multiescalar
sobre o papel da madeira na
urbanización contemporánea: dende
o imperceptiblemente pequeno ata o
abraiantemente grande
Daniel Ibáñez (Madrid, 1981) é
arquitecto e urbanista con sede
en
Cambridge,
Massachusetts,
EE UU. É doutorando en Deseño
pola Universidade de Harvard
GSD. A súa investigación doutoral,
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titulada Metabolic Urbanism, busca
reposicionar de maneira crítica
a práctica e teoría do proxecto
arquitectónico e urbano en relación
a procesos socio-ecolóxicos e
interdependencias territoriais máis
amplos, capaces de transcender
nocións urbanas herdadas, que son
incapaces de captar as complexidades
dos procesos de urbanización
contemporánea. Recibiu varias bolsas
de investigación: Fundación La Caixa,
Real Colegio Harvard Complutense,
Pennywhite scholarship, a GSD
Dean´s Merit Award e a Graham
Foundation for Advanced Studies on
the Fine Arts.
Ten
organizado
conferencias
sobre Projective Views on Urban
Metabolism (Harvard GSD, 2014);
Wood Urbanism: From the Molecular
to the Territorial (Harvard GSD, 2014).
e Heliomorphism (Harvard GSD,
2016). É autor de New Geographies
06: Grounding Metabolism (HUP,
2014); Third Coast Atlas (Actar, 2017),
e Wood Urbanism: From Molecular
to Territorial (Actar, 2019).
Ten publicacións en revistas como
Harvard Design Magazine, PLOT,
urbanNext, Mies Crown Hall Americas
publication, Ediciones ARQ, ou LIGA DF.
Profesor asistente na Rhode Island
School of Design (RISD) na Facultade de
Arquitectura e co-director do Mestrado
en
Advance Ecological Buildings
(MAEB) no Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña (IAAC) en
Valldaura, Barcelona. Consultor dende
2017 do Banco Mundial e do Banco
Interamericano de Desarrollo en
proxectos de desenvolvemento urbano
e vivenda en Latinoamérica.
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Co-fundador de MaRGen-Lab, estudio
de arquitectura multidisciplinar que
dirixe proxectos e investigacións
na intersección entre arquitectura,
tecnoloxía e ecoloxía en EE UU,
España, Chile e China, que foron
premiados en concursos nacionais e
internacionais. O traballo do estudio
exhibiuse na Biennale di Venezia
2012, a Oslo Architectural Triennale
2013, ou a Design Biennial Boston,
entre outros.
Arquitecto pola Escuela Politécnica
de Madrid (ETSAM, 2007). Mestrado
en Advanced Architecture polo
Instituto de Arquitectura Avanzada de
Cataluña (IAAC, 2008) e Mestrado en
Design Studies (Harvard GSD, 2012)
na especialidade de Urbanismo,
Paisaxe e Ecoloxía, na que recibiu o
premio Dimitris Pikionis polo mellor
rendemento no seu programa.
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Manuel Guaita Fernández
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DESENVOLVEMENTO
DE NOVOS PRODUTOS
PARA UNHA BIOECONOMÍA
GALEGA DE CONSTRUCIÓN
CON MADEIRA
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Galicia puxo rumbo a unha
Bioeconomía eficiente e autónoma
para que, tras o inevitable aumento
das edificacións con madeira, no
futuro poidamos ser subministradores
de produtos estruturais sen termos
que importar madeira doutros países.

Doutor enxeñeiro agrónomo pola
Universidade Politécnica de Madrid.

Galicia, como potencia forestal con
alta biodiversidade, pode tomar
posicións de alto valor económico
cara a un mercado de construción
con madeira, necesario para a
mitigación do cambio climático.

Director do Mestrado en Enxeñería
da Madeira Estrutural da USC.

A conferencia versará sobre o
estado actual da construción con
madeira no ámbito internacional
para, posteriormente, comentar os
proxectos europeos que se están
a desenvolver na actualidade en
PEMADE para poder xerar novas
solucións estruturais con madeira
mínima e con madeira de Galicia.

Catedrático da Universidade de
Santiago de Compostela.
Director da «Plataforma de Ingeniería
de la Madera Estructural» (PEMADE).

Foi Vicepresidente da Sociedad
Española de Agroingeniería.
Membro
do
Subcomité
de
Normalización 6: «Estructuras de
Madera del Comité Técnico de
Normalización CTN 56 Madera y
Corcho» de AENOR.
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Foi membro da COST Action FP 1004.
Enhance mechanical properties of
timber, engineered wood products
and timber structures.
É autor de numerosos artigos
relacionados coa madeira para uso
estrutural e investigador principal
de varios proxectos europeos. O
seu campo de especialización é
a caracterización da madeira con
fins estruturais, o desenvolvemento
de produtos en base madeira e a
simulación numérica de madeira
para o estudo de unións.
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O desenvolvemento en Austria
ao longo das últimas décadas de
produtos estruturais con madeira
supuxo un salto cualitativo á hora
de abrir novos campos de aplicación
para esta. Produtos como os
paneis de madeira contralaminada
popularizáronse e establecéronse
como unha alternativa para a
construción con madeira, sumándose
á madeira serrada, laminada,
microlaminada e aos taboleiros
derivados da madeira.
Felipe Riola Parada
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NOVOS PRODUTOS
ESTRUTURAIS CON MADEIRA
EN AUSTRIA:
CONCEPTOS, INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO
E APLICACIÓNS

Partindo deste punto, o presente
relatorio céntrase en ofrecer unha
panorámica sobre os novos produtos
de madeira estrutural, clasificándoos
en función dos conceptos principais
que guiaron o seu desenvolvemento:
— Desenvolvemento de paneis
de madeira masiva sen facer uso
de colas nin unións metálicas. O
emprego de unións carpinteiras ou
caravillas de madeira posibilitaron
solucións deste tipo.
— Desenvolvemento de produtos
superficiais alixeirados co obxectivo
de optimizar o uso do material ao
empregaren unha menor cantidade
de madeira na súa produción que os
paneis masivos.
— Desenvolvemento de sistemas
onde a madeira se combina con
outros materiais —coma formigón
e/ou aceiro—
en elementos
estruturais prefabricados para ofrecer
prestacións estruturais e construtivas
difíciles ou custosas de alcanzar con
solucións «só-madeira». O uso de
madeira en edificacións de múltiples
pisos en contornas urbanas impulsou
o desenvolvemento de alternativas
deste tipo.
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Preténdese que os conceptos e
exemplos presentados sirvan de
mostra para que, elaborándoos,
arrequentándoos,
modificándoos
ou combinándoos axeitadamente,
se abran novos camiños na
investigación,
desenvolvemento
e uso de produtos estruturais con
madeira en Galicia.
Felipe Riola Parada nace en Ferrol en
1978.
Arquitecto pola Universidade da
Coruña, amplía a súa formación
con títulos de posgrao referentes
ao deseño estrutural, dedicándose
especialmente ao campo das
estruturas de madeira.
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Colabora con CREUSeCARRASCOarquitectos SLP para logo pasar
a exercer a súa profesión como
arquitecto formando parte de
Desescribir – Estudo de arquitectura
e deseño, así como de consultor de
deseño e cálculo estrutural.
No ano 2010 obtén unha bolsa
da Fundación Pedro Barrié de la
Maza para realizar estudos de
doutoramento
no
estranxeiro.
Trasládase a Austria e doutórase pola
Universidade Técnica de Viena coa
tese Timber-Steel Hybrid Beams for
Multi-Storey Buildings.
Dende 2014 é profesor asistente
no Departamento de Deseño
Estrutural e Enxeñaría da Madeira da
Universidade Técnica de Viena.
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Na Cultura Occidental tendemos
a manter a Natureza a unha certa
distancia e aínda a percibimos
inconscientemente como o oposto á
cidade e ao ser humano, aínda que
talvez hoxe, no papel de «policía
bo», tamén como un museo vivente
que cómpre que sexa preservado.

Sami Rintala
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DIVERSIDADE
BIO-CULTURAL
HUMANA E
ARQUITECTURA FORESTAL

Un cambio na nosa mentalidade
significaría que finalmente nos
decatásemos de que estamos dentro
da natureza, de que somos parte
dela, e viceversa: o bosque está
dentro do noso templo, no centro
da nosa cultura. Na práctica, este
novo sistema debe ser construído en
fases; ten que ser vivido en etapas de
desenvolvemento.
Un reto esencial da arquitectura
é que as persoas non poden
comprender, con todos os sentidos,
a totalidade dun novo espazo ata
que é construído. Pero é un desafío
interesante e, aínda que os nosos
fillos crecerán nun mundo que xa
está máis cerca deste obxectivo,
nunca aceptarán nada menos. É unha
cuestión de educación e formación.
O reto para o futuro da arquitectura
e a edificación é dun carácter
totalmente novo, xa que as solucións
necesarias se perciben tan radicais
que parecen difíciles de poñer en
práctica. As propostas son ben novos
produtos e accesorios técnicos —se
proveñen do ideario económico—
ou conceptos metafísicos a grande
escala, se nacen nas escolas.
Necesitamos idear, probar, errar
e aprender en múltiples niveis de
profundidade en condicións reais.
Noutras palabras, facer e tentar
cousas xuntos.
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Estamos nunha situación na que a
vida xa non necesita ser explicada
cientificamente, senón que debe
ser vivida da maneira correcta. O
bosque é, na miña opinión, a imaxe
correcta para este vindeiro capítulo
da historia da humanidade. É,
asemade, un espazo, un símbolo e
unha posibilidade de volver á casa.
Para construír un mundo mellor
cómprenos, primeiro, proxectar
unha ficción sobre el e logo
construír e encher esa ficción coa
verdade. Para crear algo grande
precisamos empezar a crer en algo
que é máis grande que nós mesmos.
— Que pensas da civilización occidental?
— Creo que sería unha boa idea.
Mahatma Gandhi
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RINTALA EGGERTSSON
ARCHITECTS
www.ri-eg.com
Dagur Eggertsson e Sami Rintala son
os fundadores de Rintala Eggertsson
Architects, unha firma de arquitectura
con sede en Noruega que basea as súas
actividades no deseño de mobiliario,
a arte pública, a arquitectura e o
urbanismo. No 2008, Eggertsson e
Rintala uníronse a Vibeke Jenssen,
que agora é socio da empresa. Os
tres estudaron con Juhani Pallasmaa
en Helsinqui e participan do seu
pensamento
fenomenolóxico
e
interdisciplinario.
Dende a súa fundación no 2007, Rintala
Eggertsson Architects ten desenvolvido
proxectos en todo o mundo e as súas
obras foron expostas no MAXXI de
Roma, no Vitoria & Albert Museum
en Londres, na Bienal de Venecia e
no Museo Nacional de Arte de China,
entre outros.
A empresa ten recibido prestixiosos
premios ao longo destes anos, coma
The Global Award for Sustainable
Architecture, Wan 21 for 21 Award,
Architizer + Award, Travel & Leisure
Award, American Architecture Award
e o International Architecture Award.
Os seus proxectos e textos apareceron
publicados en revistas de arquitectura,
tales coma Abitare, Area, Architectural
Review,
A+Ou,
L’Architecture
d’aujourd’hui, D’A Magazine, AMC
architecture, Detail, Domus, Topos
e Wallpaper, así como en New York
Times e no Wall Street Journal.
Eggertsson e Rintala impartiron clases
de arquitectura en Europa, Australia
e Norteamérica e actualmente son
profesores convidados de Gensler na
Universidade de Cornell, en Nova York.
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Pezo von Ellrichshausen é un estudio
de arte e arquitectura fundado no
ano 2002 en Concepción, ao sur de
Chile, por Mauricio Pezo e Sofía von
Ellrichshausen.

Mauricio Pezo
Pezo von Ellrichshausen
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PEZAS SOLTAS
www.pezo.cl

A súa obra expúxose na Royal
Academy of Arts de Londres e forma
parte da Colección Permanente de
Arquitectura do Museum of Modern
Art de Nova York, do Art Institute
de Chicago e do Carnegie Museum
de Pittsburgh, así como da selección
oficial para a Exposición Internacional
de Arquitectura da Bienal de Venecia
(Venecia, 2010, 2016), onde ademais
foron os comisarios do pavillón
chileno no 2008.
Pezo e Von Ellrichshausen son
profesores de clases prácticas na AAP
Cornell University, e foron profesores
visitantes na GSD Harvard University,
no Illinois Institute of Technology de
Chicago, na UTSOA da Universidade
de Texas, na Universidade de
Porto e, en Chile, na Universidade
Católica, Universidade do Bío-Bío e
Universidade de Talca.
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A súa obra foi amplamente
publicada e compilada en edicións
monográficas de AV (Madrid, 2017);
A+U (Tokio, 2013); 2G (Barcelona,
2012); ARQ (Santiago, 2007) e nos
libros Spatial Structure (B Architecture
publisher) e Naïve Intention (Actar).
Mauricio Pezo obtivo o grao
de Magister en Arquitectura na
Universidade Católica de Chile
(Santiago, 1998); o título de
arquitecto pola Universidade do
Bío-Bío (Concepción, 1999), e foi
distinguido co Premio «Arquitecto
Joven», outorgado polo Colegio
de Arquitectos de Chile (Santiago,
2006), e o Premio Municipal de Arte
(Concepción, 2013).
Sofía von Ellrichshausen é arquitecta
egresada da Universidade de Bos
Aires, onde recibiu o Diploma de
Honor FADU-UBA (Bos Aires, 2002).

Pezo & Sofia Portrait, 2018.
(Photography: © Ana Crovetto)
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Entre outras institucións, teñen
pronunciado conferencias no MIT,
na Universidade de Princenton, na
Universidade de Columbia, The
Metropolitan Museum of Art, Tate
Modern, Victoria & Albert Museum, e
o Royal Institute of British Architects.
O traballo do estudio foi distinguido
co «Mies Crown Hall Americas Prize
para Arquitectura Emerxente» do
IIT (Chicago, 2014); o Premio «Rice
Design Alliance» (Houston, 2012); o
Premio da «V Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo»
(Montevideo, 2006); o Premio
da «XV Bienal de Arquitectura
de Chile» (Santiago, 2006), e o
«Premio Regional de Arquitectura»
(Concepción, 2014).

Pezo von Ellrichshausen, Rode house,
Chonchi, Chiloe Island, Chile, 2015-2017.
(Photography: © Pezo von Ellrichshausen)

Fernando Sanz Infante
CIS Madeira
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INNOVACIÓN
E DESEÑO BIOFÍLICO
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Durante as últimas décadas, nun
contexto de crecemento dos
espazos urbanos, lévase realizado
un considerable esforzo de análise
en relación cos efectos positivos
sobre a saúde e o benestar derivados
da exposición a unha contorna
natural. Esta liña de investigación
baséase na «hipótese da biofilia»,
popularizada por Edward O. Wilson,
biólogo estadounidense coñecido
polo seu traballo sobre evolución e
sociobioloxía. Wilson argumentou
que os seres humanos teñen unha
tendencia innata a buscar conexións
coa natureza e outras formas de vida.
Como consecuencia, a integración
de elementos de deseño biofílico
no ambiente de interior (como a
presenza de luz natural, plantas, vistas
á natureza…) pode traer consigo
beneficios importantes en relación
coa produtividade dos traballos de
oficina, unha mellor saúde física
ou o rendemento académico, entre
outros aspectos.
Paralelamente, a construción está a
asistir a un crecemento no emprego
de materiais naturais coma a
madeira. Neste sentido, de forma
complementaria ás vantaxes de
carácter técnico e ambiental ben
coñecidas, están xurdindo novas
evidencias que apoian a existencia
de características positivas, dende
o punto de vista da experiencia do
usuario, asociadas ao concepto de
deseño biofílico. Hai numerosos
estudos que examinan as melloras,
no benestar físico e mental, que se
poden acadar a través dunha maior
presenza da madeira cando existe
unha interacción directa, visual ou
háptica.
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O Centro de Innovación e Servizos
Tecnolóxicos da Madeira de Galicia
(CIS Madeira) é un centro técnico
orientado cara ao desenvolvemento
de actividades de apoio á innovación
vinculadas á cadea de transformación
da madeira en Galicia. Está integrado
na Axencia Galega da Industria Forestal,
axencia pública autonómica adscrita á
Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia.
Fernando Sanz é enxeñeiro de montes,
na especialidade de industrias dos
produtos forestais, pola Universidade
Politécnica de Madrid. Posúe
formación de posgrao en xestión da
innovación pola Universidade de
Deusto (Deusto Business School).
Dende 1995, vén desenvolvendo a súa
carreira profesional tanto na industria
privada coma no sector público,
desempeñando diferentes funcións
vinculadas a proxectos e iniciativas de
apoio á innovación, enmarcadas no
sector de transformación da madeira.
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Fotografía: Manuel Touza
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Ricardo Tubío

Xabier Rilo

3. MADEIRA E MOBLE

Un achegamento á filosofía do estudio
a través do traballo desenvolvido nos
últimos anos relacionado co deseño
de mobiliario, equipamento e pezas
en madeira.
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MADEIRA EN PEQUENAS DOSES

Estudo Cenlitrosmetrocadrado
www.cenlitrosmetrocadrado.com
Cenlitrosmetrocadrado
é
un
estudo de deseño e comunicación
composto por Ricardo Tubío e
Xabier Rilo, deseñadores, e por Javier
Aliste, marketing e comunicación.
Constitúese coa intención de ofrecer
un deseño de clara orientación
humanista, que vaia máis aló da
simple función práctica e que
aborde tamén funcións de carácter
emocional e social. Cunha identidade
de marcado carácter atlántico,
desenvolve proxectos que van dende
o deseño de produto, a gráfica ou a
embalaxe ata o deseño de espazos
permanentes ou efémeros. Ao longo
da súa traxectoria, o estudo tivo a
oportunidade de realizar múltiples
proxectos que analizan e meditan
sobre as diversas circunstancias e
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problemáticas que rodean os eidos
creativos, técnicos ou socioculturais.
Á marxe das encargas, o estudo
desenvolve proxectos por iniciativa
propia dentro dunha liña de
investigación interna e baixo a
denominación
I+D+Cen.
Estas
experiencias están encamiñadas a
reflexionar sobre diversos factores,
como poden ser: usos, códigos
formais, novos contextos, materiais,
técnicas produtivas… co fin de
propoñer novos conceptos ou revisar
os xa existentes.
O estudo foi galardoado con
diferentes premios e recoñecementos,
como o Laus de Plata 2016; Anuario
Select I Graphic Design from Spain;

TECNOLOXÍA - PROXECTO

Premio ao Mellor Deseño Industrial
nos Premios «Paraguas» nas edicións
2017, 2018, 2019; Terceiro Premio
nos Bolia Design Awards 2019;
Longlist nos Dezeen Awards 2019,
na categoría de mellor mobiliario, ou
o Stone and Wood Award 2019, no
Selected Europe Inspiration.
Os seus traballos foron publicados
en
Experimenta,
Designboom
Magazine, Mocoloco, Gessato e
Frame Magazine entre outros.
No ano 2018, a vaixela Ferrádica,
deseñada para Sargadelos, foi
seleccionada para formar parte da
colección permanente do Museu del
Disseny de Barcelona.
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Usar as mans para fabricar é, entre
outras cousas, un exercicio sensorial
conducente á aprendizaxe dunha
técnica mediante o recoñecemento
do material, das súas propiedades
e reaccións físicas. É, á vez, unha
ferramenta que contribúe ao
intercambio con outras persoas que
posúan coñecementos técnicos
máis avanzados para a realización
dunha idea. Un discurso sobre
a aproximación ao deseño e
construción en madeira, tomando o
facer coas mans como base.
Sebastián Erazo
www.sebastianerazo.com
info@sebastianerazo.com
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FACER COAS MANS

Sebastián Erazo é arquitecto e
deseñador de mobiliario en madeira.
Traballou 6 anos en Chile xunto
a Martín Furtado en proxectos de
arquitectura baseados en estruturas
de madeira. No 2008 comeza a
traballar con mobles para resolver
unións en madeira a unha escala
pequena, que lle permitise construír
coas súas propias mans. Entre o 2012
e o 2014 adquiriu experiencia en
arquitectura en madeira en Hütten
und Paläste Architekten, en Berlín,
e dende o 2015 é xefe de proxectos
en Ciguë Architecture, en París,
sempre desenvolvendo en paralelo
novos deseños de mobiliario, coma
os que construíu no seu lar, nun taller
de madeira compartido en Berlín e,
en ocasións, directamente no fogar
dos seus clientes (Londres e París).
No 2019 —xunto ao arquitecto
Stefano Pugliese— dirixe o seu
primeiro obradoiro de concepción e
construción de pequena arquitectura
en madeira en Izmir, Turquía.
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OBRADOIROS
(cursos curtos)
GEÇIT, Architecture and Design
Workshop, 5 días, Izmir Ekonomi
Universitesi, Izmir, Turquía – xuño
2019.
re/Production,
Izmir
Ekonomi
Universitesi, Izmir, Turquía –
Decembro 2016.
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EXPOSICIÓNS

«Mueble Campesino», Galeria END,
Centro Cultural Gabriela Mistral,
Santiago, Chile. Novembro 2017.
«re/Production», Izmir
Universitesi,
Izmir,
Decembro 2016.

Ekonomi
Turquía.

«Bienal Iberoamericana de Diseño»,
Madrid, España. Decembro 2016.
«Encontro LOCAL», Santiago, Chile.
Outubro 2016.
«DMY International design festival»
(con BETAHAUS), Berlín, Alemaña.
Xuño 2015.
«TENT London», London Design
Festival, London, UK. Setembro 2014.

Fotografías: Bruno Giliberto.
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DESEÑO E CONSTRUCIÓN
COMO FERRAMENTA
EDUCATIVA NO MEDIO ORIENTE

Educar no deseño ten moitos
compromisos e conflitos. O deseño
e a especulación que nace no
papel ten o soño de ser fabricado
ou construído. O relatorio de
Juan Roldán vainos ofrecer unha
aproximación ás distintas iniciativas
que dende CAAD AUS se lles ofrecen
aos alumnos para poderen traballar
en fabricación dixital e construíren a
escala 1:1... como proxectos que se
coordinan e realizan fóra das aulas;
proxectos reais con restricións reais
e compromisos estritos con clientes
e patrocinadores. Experiencia de
contrastes entre deseño debuxado
e realidade construída coa que se
lles presenta aos alumnos unha
perspectiva privilexiada durante a
súa carreira académica.
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Relator en seminarios internacionais,
comisario
de
exposicións
de
deseño e arquitectura, gañador de
diversos premios, exerce á súa vez
como Educational Liaison en APID
(Association of Professional Interior
Designers). Ao mesmo tempo, colabora
con estudios internacionais como
Menis Arquitectos (España) e Vilo Bach
(Francia).

TECNOLOXÍA - PROXECTO

O seu reto persoal dende hai seis anos
é vincular a industria, fabricantes,
distribuídores e empresas co mundo
académico en proxectos a escala real,
en colaboración cos seus alumnos,
buscando a complicidade de todos estes
axentes. O enfoque da súa docencia
vincula directamente o deseño coa
fabricación a escala real, expandindo a
aula aos proxectos do mundo real.
Cre firmemente no poder da educación
para transformar a sociedade.

International Charles Correa Chair
2019-2020 (Fundación Charles Correa).
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Profesor
asistente.
College
of
Architecture, Art and Design. American
University of Sharjah. Emiratos Árabes
Unidos (EAU).
Arquitecto e deseñador (ETSAM 2003).
Arquitecto colexiado polo COAM;
membro do Dubai Design & Fashion
Council e membro da Asociación de
Diseñadores de Madrid (DIMAD).

SILA, Christo and Jeanne-Claude Award 2019.
Estudantes: Ibrahim Abdellatif, Falwah Alhouti, Omer Al Raee. Contrachapado de bidueiro pintado.

Docente e investigador no programa de
Arquitectura da American University of
Sharjah (AUS), onde, baixo a súa tutela,
os seus alumnos obtiveron o Christo
and Jeanne-Claude Award 2019 e mais
o Abu Dhabi Art Pavilion Prize 2019.
Profesor convidado no University
College de Londres; Politécnico de
Milán; Syracusse University London e
a Universidade de Salamanca (MADin
USAL).
Bandexa Mleiha. Madeira de meranti con cera natural

