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Formación 
non regrada

Fearmaga impartiu 13 cursos de formación dos que se beneficiaron cerca de 200 profesionais:

- Posta en marcha de motoserra (3 sesións)

- Inventario de Vexetación (2 sesións)

- Manexo de tractores

- Manexo de colleitadoras forestais

- Tratamento térmico fitosanitario

- Estrutura de Madeiras

- Simulador de procesadoras (2 sesións)

- Novas tecnoloxías para o sector forestal

- Prevención de Riscos Laborais

Acceder á información sobre formación aquí: http://maderasdegalicia.com/actualidad/novedades/

Divulgación Tamén se desenvolveron 6 accións de divulgación:

1.- Campaña Árbores que dan vida, en colaboración coa Escola de Enxeñaría Forestal. Desenvolvéronse 

charlas en colexios sobre o monte e sector nas que participaron más de 200 alumnos.

2.- As aventuras de Maruxa, Xaquín e Fuco: o conto dos tres porquiños ben contado. Fixéronse 4 

presentacións en colexios nas que participaron 121 alumnos. Descarga o conto aquí: 

https://issuu.com/fearmaga/docs/cuento_hojas_sueltas

3. Materiais sobre Bioeconomía e Economía Circular: elaboráronse 5 vídeos e unha infografía

- A química da madeira, protagonizado por Juan Picos, director da Escola de Enxeñaría Forestal.

- Fábricas de carbono verde, protagonizado por Enrique Valero, profesor e director do Grupo de 

Investigación de Enxeñaría Agroforestal AF4 da Universidade de Vig

- Madeira mínima nas edificacións, coa participación de María Portela, directora de Calidade de PEMADE.

- Arquitectura de madeira, realizado na Escola Técnica Superior de Arquitectura. Participan Javier Estévez, 

catedrático de estructuras e director do Grupo Estructuras de Madeira (GEM), Dolores Otero (experta en 

unións de madeira), José A. Vázquez (deseño paramétrico e fabricación dixital), Félix Suárez (deseño e 

análise estructural) e Emilio Martín (deseño e análise estructural)

- Galicia e MarEMonte: usos da madeira nos serradoiros como exemplo o reciclaxe dunha batea para uso 

estrutural: https://www.youtube.com/watch?v=ZSaw9iRXUAE&feature=emb_logo (2.000 visualizacións)

- Infografía sobre Economía Circular: http://maderasdegalicia.com/sector-forestal/sostenibilidad/

4.- Encontros con medios de comunicación: realización de 28 encontros cos medios ó longo do ano para 

difundir temas do sector.

5. Reportaxes nos medios: xestión de 11 reportaxes nos medios de comunicación de Galicia e especializados 

sobre diferentes temáticas de actualidade.

6. Redes Sociais: Fearmaga ademáis da web http://maderasdegalicia.com/ xestionou tres perfiles nas redes 

sociais para difundir toda a actividade que se realiza dende a Federación. Facebook (árbores que dan vida) 

con 265 seguidores; Twitter (@Fearmaga) con 170 seguidores y en Linkedin (Ana Oróns) con 428 contactos.

Árbores que dan vida @fearmagawww.maderasdegalicia.com

Novidades

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE AXUDAS FEADER 2020 E AXUDAS VALORIZA 2020
Proximamente serán publicadas tanto as axudas FEADER de fondos europeos como as VALORIZA que

dotadas con fondos propios da Xunta de Galicia permitirán que os procesos de serra que non teñen

cabida en Feader poidan ser beneficiarios de axudas.

Ambos procedementos presentan novidades en relacións as convocatorias de anos anteriores polo

que…

Lembra, FEARMAGA pode tramitarchas!


