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A firma estradense é a décimo oitava de Galicia en lograr o selo FSC

A empresa estradense Corral e Couto exerceu onte de alumno avantaxado
nunha clase de estratexias empresariais. O que se celebraba era a entrega á
firma local da certificación do Forest Stewardship Council (FSC), que acredita
que a madeira utilizada procede de bosques sostibles. Empresarios, expertos en
certificacións e políticos encheron a sala do centro comarcal de Toedo e
descargaron unha choiva de eloxios para unha das empresas do sector do moble
que máis traballa por gañar competitividade e acceder aos mercados
internacionais.

Abriu o acto Roberto Couto, escenificando a substitución xeracional que se está
fraguando na empresa. Couto debullou os avances conseguidos pola firma desde
a súa orixe hai 24 anos. Destacou a consecución da ISO 9000 e o acceso a
novos mercados, como o do deseño e equipamento de oficinas, xeriátricos,
hoteis, Paradores ou edificios da administración ou, máis recentemente, a
entrada no sector náutico de luxo. Couto aproveitou a ocasión para agradecer a
dedicación do equipo humano da empresa, ao que considerou parte da «gran
familia» que constitúe a empresa.

O director de CIS Madeira, Fernando Sanz, recordou que a obtención da
certificación FSC abre moitas portas de comercialización. Explicou que a
administración está implantando a «compra pública verde» e advertiu que máis
do 70% das licitacións públicas da UE xa impoñen requisitos de sustentabilidade.

O representante da empresa certificadora, Bureau Veritas, falou de Corral e
Couto como un caso excepcional pola implicación de todos os estratos da
empresa na consecución do selo.

O vicepresidente de FSC, Daniel Villapol, insistiu na idea de Corral e Couto como
exemplo a seguir para conxurar a crise. Asegurou que o selo se expande a pasos
axigantados. «En España hai 560 empresas coa certificación e en Galicia con
Corral e Couto facemos 18 e chegamos á maioría de idade», sinalou.

O conselleiro de Industria, Javier Guerra, puxo á firma como exemplo a seguir
para as pemes galegas pola súa aposta decidida pola innovación que, sen
mendigar subvencións, conduce á apertura de novos mercados e oportunidades
de negocio. «Con exemplos como o voso a min éme máis fácil o meu traballo»,
asegurou.
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«Isto permitiranos optar a proxectos onde ou certificado valórase ou é
imprescindible»

Roberto Couto
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«Ou minifundio é un problema para certificar ou monte galego. Hai que facelo
uníndose»

Daniel Villapol

«Corral e Couto é o exemplo do que queremos levar á mentalidade de todas as
pemes galegas»

Javier Guerra
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