
XORNADA TÉCNICA

A madeira é presente e futuro. 
Construción en madeira de piñeiro na 

era da bioeconomía

11 de decembro de 2018

Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Pontevedra

DESTINATARIOS

Membros de comunidades de montes veciñais en man común.

Propietarios forestais.

Técnicos da administración e de empresas forestais.

Titulados de ciclos formativos da rama agro-forestal.

Público en xeral.

INSCRICIÓN
Inscrición previa e gratuíta a través da páxina web da Consellería do Medio 
Rural no enderezo: 
http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/investigacion_e_formacion/transferen
cia_tecnoloxica/plan_e_actividades/

Cubrir a Folla de inscrición correspondente á xornada e enviar a: 
infolourizan.mr@xunta.gal
Aforo limitado. Reserva de prazas por orde de inscrición.

LUGAR
Centro de investigación Forestal de Lourizán. Salón de actos.
Estrada Pontevedra Marín, km 3,5. C/ Igrexa 19, Lourizán - Pontevedra
Tlf.: 986 805 000 (días laborables, de 8:00 a 15:00h)

ORGANIZA: Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de 
información ao agro galego 2018. Cofinanciada co 75% FEADER.

COLABORA: Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) - ÁREA DE 
FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E PROMOCIÓN DA CALIDADE ALIMENTARIA -
Departamento de Innovación Tecnolóxica.

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

AGACAL

http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/transferencia_tecnoloxica/plan_e_actividades/


PROGRAMA:

9:00 
Presentación da xornada
Representante do AGACAL

10:50

PAUSA – CAFÉ

9:15 

Situación actual do sector forestal galego

Relator: Juan Picos Martín (UVigo)

11:20

O papel da industria na construción con madeira

Relator: Siro Gómez Viñas (FINSA – Sistemas construtivos)

9:30 

Programa de mellora xenética de Pinus de Galicia. Avances en caracteres 

de interese para a industria

Relatora: Raquel Díaz Vázquez (Investigadora do CIF Lourizán)

11:50

Arquitectura en madeira

Relator: Iván Andrés Quintela (Arrokabe arquitectos)

09:50

Importancia da madeira na bioeconomía

Relator: Representante do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

12:15 – 14:30

Mesa redonda. (Todos os relatores, máis representantes do XERA)

• Cualidades /caracteres que debe ter unha madeira para ser empregada na 

construción.

• Diferenzas entre especies de piñeiro para o seu uso na construción.

• Pasos para impulsar o sector forestal galego para que teña un papel 

relevante na bioeconomía en xeral e na construción en particular.

(Foto: Sumitomo Forestry. Futuro edificio en 2041 de 350 plantas  compuesto 

por un 90% de madera (185.000 m3) y un 10% de acero.)

10:10

Innovación forestal, pilar fundamental na loita contra o cambio climático

Relator: Antonio  Álvarez Sánchez(INDITEX)

10:30

O papel da madeira nas novas construcións e o posible uso da madeira dos 

piñeiros galegos

Relator: Manuel Guaita Fernández (PEMADE - USC)

“Un ano máis estamos a organizar unha xornada técnica sobre os piñeiros. Esta é continuación das que tiveron lugar no CIF Lourizán en 
novembro de 2016 e 2017. A última delas tratou sobre os programas de mellora xenética dos piñeiros co fin de incrementar o seu valor para 

o aproveitamento pola industria (“Adaptación dos programas de mellora xenética e silvícola conforme os requirimentos da industria 
forestal galega”, 26 novembro 2017). Este ano plantexamos a importancia que está a ter a madeira na sociedade actual; en todo o mundo 
fálase da madeira coma estrela nesta era da bioeconomía. De feito, estase comezando a empregar no sector químico, textil, ... e cada vez 

máis na construción. Por todo isto, nesta xornada queremos potenciar o uso da madeira dos nosos piñeiros na construción galega.”


