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A 32ª feira do moble de galicia

A Feira do Moble de Galicia, que celebra
a súa trixésimo segunda edición do 19 ao
23 de setembro no recinto feiral da
Estrada, é un dos eventos que organiza
anualmente a Fundación de Exposicións
e Congresos da Estrada.
Considerado o maior escaparate de
mobiliario

de

Galicia,

contará

coa

participación de 65 expositores dos
sectores do mobiliario, o interiorismo e a
decoración, que amosarán tendenzas,
produtos e servizos dunha ducia de

•

65 expositores participantes

áreas:

contemporáneo,

•

Mobiliario, interiorismo e decoración

clásico, de vangarda, infantil, de cociña,

•

Cinco días de feira

de

•

Espazo contract

mobiliario

oficina,

descanso,

sanitarios,

iluminación, interiorismo e decoración,
contract e agasallos e complementos.
Nesta ocasión, a

Feira do Moble

concentrou a súa actividade en cinco
xornadas -fronte aos nove días de 2017-,
se ben agarda alcanzar a cifra de 12.000
visitantes rexistrada o ano pasado ao
longo dos nove días.

O recinto feiral

O recinto feiral da Estrada, situado na zona deportivo-cultural, conta cunha
superficie global de 26.000 metros cadrados, distribuídos entre os cinco
pavillóns habilitados para esta feira e a zona de exposición exterior. Durante os
cinco días do certame, do 19 ao 23 de setembro, o recinto feiral abrirá
ininterrompidamente desde as 11.00 ata as 20.00 horas, dispoñendo de servizo
de restaurante/catering tanto para expositores como para visitantes. O
percorrido natural e recomendable do recinto comeza no pavillón 3 (acceso á
feira) e remata no pavillón 2 (saída da feira).

ProgramaCIÓN de actividades

MÉRCORES 19 DE SETEMBRO

• 9.30 horas: Emisión en directo do programa “ Galicia por Diante” da Radio
Galega desde o recinto feiral da Estrada.
• 11.00 horas: Apertura do recinto feiral.
• 11.00/14.00 horas: Demostración dun simulador virtual de barnizado no
stand do proxecto Erasmus+ FUTUREfacing.
• 12.30 horas: Inauguración da 32ª Feira do Moble de Galicia, presidida polo
vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
• 19.00 horas: Showcooking con degustación gratuíta no stand de Mucarce a
cargo dos cociñeiros Diego López, do Restaurante La Molinera (Lalín), e
Pepe Solla, de Casa Solla (Poio).
• 20.00 horas: Peche do recinto feiral.

XOVES 20 DE SETEMBRO

• 11.00 horas: Apertura do recinto feiral.
• 12.30 horas: Charla informativa da Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural sobre as Axudas Leader. Ofrece a charla o subdirector de Relacións
cos GDRs de Agader, Javier Blanco Carballal.
• 12.30 horas: A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, visita a feira.
• 16.00/20.00 horas: Demostración dun simulador virtual de barnizado no
stand do proxecto Erasmus+ FUTUREfacing.
• 19.00 horas: Showcooking con degustación gratuíta no stand de Fervenza
Mobiliario a cargo de Jaume García, de Velis Nolis Bistró.
• 20.00 horas: Sorteo de agasallos entre os visitantes (2 estancias dunha
noite para dúas persoas no Hotel Castro do Balneario Termas de Cuntis, en
réxime de aloxamento e media pensión, con acceso ao circuíto lúdicotermal Acquaform; e 2 ceas para 2 persoas no restaurante O Asador de
Leo).
• 20.00 horas: Peche do recinto feiral.

VENRES 21 DE SETEMBRO

• 11.00 horas: Apertura do recinto feiral.
• 11.00/14.00 horas: Demostración dun simulador virtual de barnizado no
stand do proxecto Erasmus+ FUTUREfacing.
• 18.30 horas: Showcooking con degustación gratuíta no stand de Corral y
Couto a cargo dos responsables da cociña do restaurante O Camiño (A
Estrada).
• 19.00 horas: Acto de entrega do XXIII Premio Xornalístico Manuel
Reimóndez Portela a Fernando Redondo Neira.
• 20.00 horas: Peche do recinto feiral.

SÁBADO 22 DE SETEMBRO

• 11.00 horas: Apertura do recinto feiral.
• 12.00 horas: Presentación do proxecto Erasmus+FUTUREfacing, a cargo
de Ana Alzate (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria) e Montserrat Rodríguez (CIS-Madeira).
• 20.00 horas: Sorteo de agasallos entre os visitantes (2 pases dobres para
acceder ao circuíto lúdico-termal Acquaform do Balneario Termas de
Cuntis; e 2 ceas para 2 persoas no restaurante O Asador de Leo).
• 20.00 horas: Peche do recinto feiral.

DOMINGO 23 DE SETEMBRO

• 11.00 horas: Apertura do recinto feiral.
• 12.00 horas: Circuíto de karts para nenos/as no exterior do recinto feiral
por cortesía de Reale Seguros A Estrada.
• 20.00 horas: Sorteo de agasallos entre os visitantes (2 estancias dunha
noite para dúas persoas no Hotel Castro do Balneario Termas de Cuntis, en
réxime de aloxamento e media pensión, con acceso ao circuíto lúdicotermal Acquaform; 1 pase dobre para acceder ao circuíto lúdico-termal
Acquaform do Balneario Termas de Cuntis; e 2 ceas para 2 persoas no
restaurante O Asador de Leo).
• 20.00 horas: Peche do recinto feiral.

As firmas expositoras

As 65 firmas expositoras proceden maioritariamente de Galicia -15 delas do
Concello da Estrada e da súa contorna-, se ben tamén hai expositores
chegados de Madrid, País Vasco, Comunitat Valenciana, Asturias, Castilla-La
Mancha e Portugal.

A meirande parte das firmas
locais

de

fabricación

e

comercialización de mobles
están

concentradas

no

pavillón 3, o de entrada á
feira, mentres que o pavillón
6

está

adicado

fundamentalmente
expositores

de

aos
sectores

complementarios e agasallos.

Que podes atopar na feira?

Na 32ª Feira do Moble de Galicia os visitantes poderán atopar practicamente
todo o necesario para amoblar e equipar o seu fogar ou ben o seu negocio.
Entre os produtos e servizos máis novidosos, curiosos e singulares atópanse
os seguintes:

MUCARCE
Exhibirá, entre outras pezas, unha
cociña cunha encimeira porcelánica
da marca TPB Tech (de 2,50 x 1
metros) que se caracteriza pola
desaparición do clásico cristal da
vitrocerámica, unificando a zona de
cocción e a zona de traballo. É a
primeira encimeira na que se pode
cociñar directamente.

CORRRAL Y COUTO
O seu stand formará parte do Espazo
Contract e contará con recursos
audiovisuais para amosar tanto traballos
de mobiliario xa executados como
outros que están a acometer
actualmente: Hotel Tryp en Santiago
(foto da esquerda), xoiaría Jenaro de
Ferrol (foto da dereita), embaixadas de
Arabia Saudí en Camerún e Níxer,
Parador de Gredos (Cuenca), Hotel
Palace (Madrid), etc.

CARPINTERÍA RIVAS
Esta firma estradense, referente no eido da carpintaría rústica, exporá unha
colección de mobles para adegas fabricados a partires de pipas de viño, ademais
dunha cama de castiñeiro tallada manualmente.

ARTEST

Exporá diferentes sofás de última xeración: sofás motorizados, que adaptan tanto o
cabezal á altura das persoas como a súa propia forma e superficie, permitindo
deslizarse para converterse nunha cama de 0,90 x 1,80 (estes sofás tamén
incorporan sistemas musicais por bluetooth e wifi, iluminación para lectura,
enfriavasos ou sistemas de masaxe). Tamén exhibirá outra gama de sofás
elaborados con pel espesorada de vaca, que destacan pola súa doada limpeza e que
son moi recomendables para persoas que convivan con mascotas.

ARTESANÍA FERRADÁNS
Esta firma estradense de artesanía presentará,
entre outras pezas, a súa nova colección de mesas
auxiliares TRAMA, creadas pola deseñadora
Ariadna Fábregas.

AQUADISEÑO
Aproveitará a feira para
presentar como novidade as
piscinas de area, que destacan
pola súa estética semellante á
dunha praia. Ademais, exhibirán
algúns dos acuarios a medida
que fabrican, coas dimensións
adaptadas ao gusto dos
clientes.

IRMÁNS PICAÑO
Amosará na feira diferentes
solucións de climatización e
calefacción baseadas nas enerxías
renovables e, como novidade,
presentará unha liña de grills de
pellets que pasará a competir coas
tradicionais parrillas para o
churrasco.

IFOREST
Presentarán na Feira do Moble un novo
proxecto de transformación dixital,
consistente nunha app para catálogo ou
venda de produtos, integrable con
programas de facturación. Dispón de
módulos adaptables para a administración
de tendas virtuais, a xestión de pedidos e
a creación de informes, con versións
específicas para venta ao por maior e
para o comercio polo miúdo.

GALIMUSIC

Adicada á comercialización de instrumentos musicais, Galimusic exhibirá na 32ª
Feira do Moble varios “pianos híbridos” das marcas Yamaha e Casio,
denominados así por tratarse de instrumentos en esencia electrónicos pero que
contan cun sistema de pulsación adoptado dun piano vertical para obter o maior
realismo de pulsación no teclado. Ademais, tamén exporán un piano acústico
vertical convencional equipado cun novidoso “Sistema Silent”, que permite tocar
sen molestar; é dicir, un sistema que bloquea o son natural do piano e
substitúeo por un son que se escoita a través de auriculares, o que permite
tocar o piano a calquera hora do día ou da noite sen molestar ás demais persoas
da casa ou mesmo aos veciños.

Que opinan da feira?

FRANCISCO CONDE
CONSELLEIRO DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA
“Esta nova edición da Feira do Moble de Galicia é un reflexo do bo momento que está
a atravesar o sector. Sobre todo, polo esforzo que están a facer as empresas da
primeira e segunda transformación da madeira por innovar e integrar novas
tecnoloxías en toda a cadea de produción. O resultado vémolo en feiras coma esta,
onde podemos constatar como esta industria está a responder ás novas tendenzas
do mercado apostando polo deseño e a innovación para ofrecer produtos de
mobiliario de alto valor engadido”.

NEMESIO REY
XERENTE DA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA
“Pensamos que esta edición pode marcar un punto de inflexión para o relanzamento
da feira de cara aos vindeiros anos. De momento, o que podemos asegurar é que
incrementouse a reserva de espazo por parte de firmas dos sectores do mobiliario, o
interiorismo e a decoración e que estamos a desenvolver unha campaña de
comunicación e publicidade máis ambiciosa que en anos anteriores para tentar que a
afluencia de público sexa maior. Por iso decidimos manter o prezo das entradas na
contía simbólica dun euro, de forma que cunha mesma entrada se pode acceder ao
recinto feiral durante os cinco días da feira”.

CARMELA SILVA
PRESIDENTA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
“Vimos de vivir unha grave crise económica, que parece que xa estamos a superar e
que ocasionou graves danos aos sectores produtivos de toda a nosa comunidade. No
caso do sector do moble, pola súa estreita relación tamén co inmobiliario, que tan
afectado se viu pola recesión, foi un dos que sufriu en maior medida as
consecuencias da situación económica e, por estes motivos, a Feira do Moble de
Galicia non pasou polos seus mellores momentos. Sen embargo, teño que dicir que
este ano esperamos un cambio notable na Feira do Moble. Haberá máis expositores,
unha maior presenza local do sector na feira e máis visitantes porque se fixo un
especial esforzo promocional para chegar a todas partes. Así que agardamos moitos
éxitos para esta edición e, a partir de agora, un bo futuro para a Feira do Moble”.

JOSÉ C. LÓPEZ CAMPOS
ALCALDE DA ESTRADA
“Sen botar as campás ao voo, creo que podemos dicir claramente que a situación
actual da feira é bastante mellor que a de hai oito anos. No tocante ao sector do
moble, que segue a ser vital para a economía local, o certo é que a realidade deste
mercado cambiou moitísimo nos últimos anos, en boa medida debido á crise, e iso
está a provocar que tódalas empresas e tódalas feiras, por suposto tamén a nosa
Feira do Moble, teñan que evolucionar para aportar respostas novas. Desde o
concello entendemos que esta feira faise por e para o sector e, polo tanto, ten que
facerse coa súa implicación, especialmente no ámbito local. A fundación é tan só un
medio á enteira disposición das empresas para conseguir un fin, que é recuperar a
puxanza que a actividade do moble e da madeira tiña no noso municipio hai un par de
décadas. Persoalmente, penso que é unha moi boa nova que a feira volva medrar en
número de expositores, pero é aínda unha nova moito mellor que a presenza de
firmas da contorna se duplique respecto ao ano pasado. Eu teño clarísimo que o
obxectivo é que tódalas empresas da zona volvan ver esta feira como unha
oportunidade interesante e, sobre todo, rendible en termos económicos, e non como
un compromiso case forzado”.

CONTACTO

Gabinete de comunicación:
•

Alberto J. Rey Basteiro
673156204 – alberto.rey@somoswecom.com

•

Gonzalo Louzao Dono
- gonzalo.louzao@somoswecom.com

Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada:
•

Oficinas centrais:
986 57 34 06 – fecae@feiradomoble.com

Páxina web: www.feiradomoble.gal
Facebook:

www.facebook.com/RecintoFeiralAEstrada

Twitter:

@fecae1

