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Cal é a filosofía inicial da empresa que dirixes e como foi evolucionando 
desde o seu nacemento? A nosa empresa nace no ano 1982 coa forma 
xurídica de cooperativa. Nos nosos comenzos abarcamos diversos sec-

tores como o das etiquetas ou o turístico, entre outros, tentando buscar 

un nicho de mercado no que posicionarnos. O que estaba claro era que 

tiñamos que diferenciarnos da competencia. Lémbrome, por exemplo, no 

eido das etiquetas, que estivemos imprimindo en prego sobre papel de 

aluminio para o sector lácteo, cando moi poucos o facían en España. Dese 

xeito fomos evolucionando co mercado, pero sempre dentro duns están-

dares de calidade moi altos. Hoxe en día, facemos desde unhas humil-

des, pero importantes, tarxetas de visita, ata catálogos de luxo, libros de 

arte de edicións limitadas ou proxectos complexos de distribución. Pode-

mos dicir que somos un referente no mundo da impresión da arte ou da 

moda… todos eles sectores moi esixentes coa calidade dos seus produtos.

Que valor engadido pode achegar aos seus clientes Gráficas Anduriña? 
Unha das maiores achegas é a fiabilidade. Cando un cliente vén á nosa 

casa sabe que pode despreocuparse do traballo porque terá un produto de 

calidade nos prazos contratados. Na actualidade, os tempos que se bara-

llan para a realización dos traballos son cada vez máis curtos, e, ás veces, 

isto supón un problema, posto que é case imposible cumprir coas esixen-

cias dalgún cliente. Procuramos buscar solucións para estes retos e ten-

tamos non comprometernos en proxectos que non poidamos cumprir en 

tempo e forma. O segundo valor engadido é o traballo de asesoramento e 

consultoría. Ao longo destes 34 anos pasaron polos nosos talleres multi-

tude de traballos de moi diversa índole, cos que fomos adquirindo unha 

grande experiencia sobre as máis variadas técnicas e solucións para os 

problemas gráficos. Todo este coñecemento poñémolo a disposición dos 

nosos clientes para acadar a mellora dos seus produtos. Ademais, nos no-

sos talleres temos practicamente todos os procesos integrados, o que nos 

permite manter un control sobre a calidade do produto final.

Cales son os proxectos máis relevantes desenvolvidos nos últimos tem-
pos? Non sabería dicirche, pois unha das cousas máis gratificantes da 
nosa profesión é, sen dúbida, a variedade de traballos que acometemos 

e, neste sentido, todos teñen, en maior ou menor medida, a súa relevan-

cia. Podería citarche a xestión dunhas eleccións autonómicas, pola en-

vergadura e complexidade que supuxo encaixar multitude de elementos 

diferentes. A día de hoxe, como último proxecto, estamos rematando a 

certificación de calidade en xestión de cor, tanto en impresión como en 

preimpresión, que nos permitirá garantir, aínda máis, os estándares de 

calidade que estamos mantendo e que son imprescindibles, como ele-

mento diferenciador, para o desenvolvemento da nosa actividade.

O compromiso co ambiente e coa preservación da contorna foi un eixo 
de acción irrenunciable para Anduriña. Que accións se desenvolve-
ron neste eido? Efectivamente, desde a nosa creación sempre tivemos 
un compromiso prioritario coa preservación do medio ambiente. Somos 

unha empresa que xestiona todos os seus residuos. Podo poñer como 

exemplo o sistema de recuperación e reciclaxe de metais pesados que hai 

anos tivemos funcionando, e que, afortunadamente, hoxe en día non fai 

falta manter, pois a tecnoloxía que producía eses residuos foi superada. 

Unha das nosas últimas actuacións foi a acreditación nos estándares FSC 

e PEFC, o que nos permite certificar a realización de traballos con papeis 

procedentes de fontes sustentables.

É competitivo o sector galego das artes gráficas na actualidade? Por su-
posto que si. Na actualidade, calquera tipo de traballo gráfico pode aco-

meterse desde Galicia coa máxima garantía de calidade. 

E cales son as súas singularidades? Non somos distintos ao sector do 
resto do Estado e os nosos problemas non difiren dos que poidan ter en 

Estremadura, Madrid ou Andalucía. Por exemplo, a atomización ou a re-

formulación do modelo de negocio. Celebramos reunións periódicas con 

compañeiros doutras autonomías que nos confirman este feito. Temos 

algún inconvinte cando tentamos exportar, como é o custo do transporte 

(ao estar fóra das principais liñas) e este é un problema que nos penaliza 

ao competir con outras autonomías.

Ao teu xuízo, cales son os retos máis inmediatos aos que debe facer fron-
te o sector das artes gráficas en Galicia? A sobredimensión sempre foi un 
dos maiores problemas e segue a selo, incluso despois do goteo constante 

de peche de empresas. Por outra banda, axeitar os procesos produtivos 

ás novas demandas gráficas tamén require un esforzo importante. Os 

cambios van moi á presa e ás veces a máis velocidade do que as empresas 

poden afrontar, dada a situación actual da economía.

Cres que existe suficiente apoio para o sector desde as diferentes admi-
nistracións? O apoio das administracións nunca é suficiente. Hai liñas de 
financiamento para investimentos e proxectos, pero moitas veces non 

é doado chegar a elas polas condicións esixidas e polo risco que supón 

a situación de inseguridade nos mercados. En calquera caso, o maior 

apoio para as empresas sería que as administracións xerasen as condi-

cións para manter un fluxo de traballo estable e deixasen de demonizar 

o consumo de papel en base a supostos beneficios ambientais, ao tempo 

que tentasen buscar un equilibrio entre sectores, que hoxe non existe (e 

que impida o beneficio duns en detrimento doutros). Desgraciadamente, 

as administracións que, directa ou indirectamente son o motor da econo-

mía, están inmersas nos seus problemas orzamentarios, que se reflicten, 

por exemplo, no xeito de licitar e resolver concursos. 

Anduriña tamén pertence ao Cluster da Comunicación Gráfica de Ga-
licia, como valoras a súa creación? Penso que é moi positivo. Nós, que 
vimos do Cluster do Produto Gráfico, somos conscientes de que as novas 

tendencias e necesidades nos eidos da información e comunicación xeran 

tamén novas sinerxías que hai que aproveitar. Por iso, se fixo case inevi-

table acometer unha reformulación e dotar a todos os sectores implicados 

dunha ferramenta que, agardamos, poida ser moi útil no futuro. ·

“Os tempos que se barallan para a 
realización dos traballos son cada vez 
máis curtos”

“Sempre tivemos un compromiso coa 
preservación do medio ambiente”


