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II xornadas de
construción naval en madeira:

“Un mar de madeira”
31 de outubro de 2009

Casa do Pescador - Avda. do Malecón, s/n - Ribeira

organiza

subvenciona

colabora

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Dirección Xeral de Comercio

CONCELLO DE RIBEIRA



9:30:

Presentación e inauguración da xornada

A cargo de Dna. Rosa Quintana Carballo, Conselleira 
do Mar,  Dna. Nava Castro Domínguez, Directora Xeral 
de Comercio, D. José Luis Torres Colomer, Alcalde de 
Riveira e D. Gerardo Triñanes, Presidente de Agalcari.

10:00:

Presentación do estudo

“Directrices para a construción naval en madeira”, 
a cargo de Isocean, S.L.

10:30:

Conferencia

“Idoneidade e calidade das embarcacións 
construídas en madeira”, a cargo de D. Carlos 
A. Romero Yañez, coordinador de seguridade e 
inspección marítima na Capitanía Marítima de 
Vilagarcía de Arousa.

11:10:

Conferencia

“A madeira na construción naval”, a cargo de Dna.
Inmaculada Castro Prado, Técnico do C.I.S. Madeira

11:50:

Pausa Café

programa obxectivos

12:15:

Conferencia

“A administración Marítima na construción de 
embarcacións de madeira”, a cargo de D. Eliseo Carlos 
Miranda Cerezo, Subdirector Adxunto de Calidade e 
Normalización de Buques. Dirección General de la Marina 
Mercante. Ministerio de Fomento.

13:00:

Conferencia

“Regras e regulamentos na construción naval española 
en madeira”, a cargo de D. José Mª de Juan García-Aguado,
Doutor enxeñeiro naval pola Universidade Politécnica de 
Madrid, Catedrático da área de construcións navais da 
Universidade da Coruña.

13:40:

Mesa redonda

Os relatores responderán as preguntas dos asistentes á 
xornada.

14:15:

Conclusións

A cargo de D. Gerardo Triñanes Fernández, presidente da 
Asociación Galega de Carpintería de Ribeira.

14:30:

Clausura

A cargo de D. Manuel Alvarez-Campana Gallo, Presidente 
de Portos de Galicia.

Nestas xornadas preténdese profundar 
na posta en valor deste tipo de 
construcións ante as xentes do mar e 
a sociedade en xeral e poñerlles de 
manifesto as calidades inherentes ás 
embarcacións de madeira.

Pretende ser un foro de debate entre 
todos os axentes que interveñen nos 
procesos que están presentes na 
construción naval en madeira.

Dar a coñecer o documento 
(regulamento) elaborado por Agalcari 
co obxectivo de que sirva de referente 
para futuras normativas de construción 
naval que poidan afectar ao sector. 
E para establecer unha secuencia de 
actuacións que nos leve a acadar un 
selo de calidade.




