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Cluster da 
Comunicación 
Gráfica

O noso cluster está integrado por máis 
de 70 entidades diferentes, entre as 
que se atopan asociacións, empresas 
e centros tecnolóxicos e de formación. 

englobamos todos os axentes e subáreas de ac-
tividade ligadas ao sector da comunicación grá-
fica en Galicia e, neste sentido, promovemos a 
suma de sinerxías entre diferentes ámbitos de 
actividade interrelacionados entre si, como po-
den ser a publicidade, o deseño, a impresión, a 
edición, o marketing ou a comunicación.

constituímonos hai uns meses en santiago de 
compostela, como evolución do antigo cluster 
do produto Gráfico e do libro Galego. porén, a 
diferencia do anterior, neste novo proxecto te-
mos como obxectivo implicar a todos os axen-
tes que conforman a cadea de valor do noso 
sector. 

foron, precisamente, a necesidade de inte-
grar estes axentes á entidade e a natureza dos 
proxectos que se estaban a levar a cabo nos úl-
timos tempos os dous factores que promoveron 
o salto definitivo e o cambio de denominación 
no noso organismo.

pero os cambios no noso cluster non queren 
reducirse a meras modificacións na nomencla-
tura. o obxectivo da nosa entidade é empren-
der proxectos en común que fortalezan a com-
petitividade no mercado do sector, así como 
defendelo e por en valor cada unha das áreas 
que o noso cluster abarca. ademais, a impli-
cación de asociacións como dircom, markea 
ou creatividade Galega vai contribuír a aliñar 
intereses e a detectar oportunidades para o 
conxunto dos integrantes da entidade. 

a última incorporación tivo lugar o pasado 25 
de novembro, día no que a directora adxunta 
de expourense, emma González, e o presi-
dente do cluster, Xosé luis reza, asinaron un 
convenio de adhesión desta entidade ao noso 
cluster.

A entidade pretende 
implicar a todos os  
axentes que conforman  
a cadea de valor  
do noso sector

Quen somos?
Plan estratéxico
contamos cun plan estratéxico baseado en catro 
pedras angulares como son a innovación, a pro-
cura de novos mercados, a aposta polo desenvol-
vemento de novos produtos e a procura da no-
toriedade para o sector. estes eixos estratéxicos 
subdivídense, a súa vez, en 16 liñas de actuación 
e en 77 accións específicas.

entre os fitos máis salientables que impulsa-
mos recentemente está a publicación desta re-
vista, Rúbrica, que quere representar e dar voz 
a todos os axentes integrados no cluster, con-
formando un espazo editorial que dea visibili-
dade aos proxectos e creacións dos profesionais 
que, en Galicia, desenvolven o seu traballo no 
ámbito da comunicación gráfica. 

composición da Xunta Directiva
a nosa Xunta directiva está presidida por Xosé 
luis reza, da Asociación Galega de Marketing. 
Jacobo Bermejo, de Tórculo, e carlos del pulgar, 
de Nova Galicia Edición, son os vicepresidentes, 
e José manuel lópez, de Sixpress, é o secretario 
da entidade. ademais, mar delgado, de Atelier 
Gráfica Visual, exerce como tesoureira; e actúan 
como vogais Jaime conde, de Quattro IDCP e 
Creatividade Galega; amalia Baltar, de Dircom; e 
emilio arán, de Gráficas Anduriña.

Nova xerencia
asemade, nesta nova etapa asumiu a xerencia 
do cluster, alejandro Vázquez lozoya.

O noso 
Cluster está 
integrado 
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70 entidades 
diferentes


