
LUCÍA COSTAS [Porriño] 

Fomentar a modernización e o de-
senvolvemento do sector da pedra 
natural nos Balcáns Occidentais a tra-
vés do fortalecemento da relación en-
tre as institucións de educación supe-
rior e as empresas é o obxectivo prin-
cipal do proxecto 
Balkstone do que 
forma parte o IES 
Ribeira do Louro. 

O pasado mes 
celebrouse a reu-
nión de lanzamen-
to na capital alba-
nesa a onde se des-
prazou o profesor 
Amador Ordóñez 
que compartiu me-
sa con representan-
tes dos 14 socios 
restantes deste 
programa coordi-
nado directamente 
dende Bruxelas e 
para o cal se desti-
na un orzamento 
de 872.309 euros a 
executar en tres 
anos. 

“A través deste 
proxecto preténde-
se favorecer a implementación dos 
cambios necesarios para o desenvol-
vemento do sector dende o punto de 
vista da xestión, métodos de extrac-
ción, de procesamento e de coloca-
ción, controis de calidade de acordo 
cos estándares internacionais, e estra-
texias de comercialización”, explica 
Ordóñez. Para elo, neste primeiro en-
contro estableceuse a tarefa de que 
cada socio “busquemos información 
sobre que hai na FP e na ensinanza su-
perior relacionado coa pedra, así co-
mo tamén indagar no sector empre-
sarial as diferentes técnicas emprega-
das, co obxectivo final da transmisión 

de coñecementos e competencias 
aos socios dos Balcáns para que poi-
dan sacar o máximo proveito dun re-
curso en alza”.  

No que respecta aos países da 
Unión Europea participan no proxec-
to centros de educación superior e 
formación profesional de España, Ita-
lia, Grecia e Romanía. Como recepto-
res do coñecemento participan uni-
versidades de Albania, Bosnia Herce-
govina, Montenegro e Kosovo, países 
con potencial no sector pero onde as 
empresas e as institucións de forma-
ción carecen dos coñecementos e das 
tecnoloxías que lles permitan acceder 

aos mercados internacionais. 
Ordóñez sinala que o proxecto xor-

de, por unha parte, a raíz das accións 
de mobilidade que se veñen realizan-
do nos últimos catro anos con institu-
cións dos países dos Balcáns, e tamén 
asiáticos e do norte de África e, por 
outra banda, polo interese do institu-

to en volver a esta-
blecer ensinanzas 
relacionadas coa 
pedra natural que 
deran continuida-
de ao traballo rea-
lizado anos atrás 
cando neste centro 
porriñés se impar-
tía un módulo ex-
perimental de can-
tería e que permiti-
ra ás empresas de 
pedra da comarca 
contar con persoal 
debidamente cua-
lificado para a ex-
pansión internacio-
nal do sector, así 
como dar aos mo-
zos a posibilidade 
de acceder a unha 
formación que lle 
dera un acceso in-
mediato ao merca-

do de traballo.  
Deste xeito, o IES Ribeira do Lou-

ro, que lidera o paquete de traballo de 
desenvolvemento dos materiais di-
dácticos, representará no proxecto, no 
que traballa ao abeiro da Consellería 
de Educación, Universidades e For-
mación Profesional da Xunta, tanto os 
seus coñecementos relacionados coa 
formación no sector da pedra natural, 
como no relativo ao comercio inter-
nacional, ao contar cun Ciclo Forma-
tivo Superior de Comercio Internacio-
nal.  

A seguinte reunión será en Koso-
vo no mes de setembro.

Porriño exporta aos Balcáns tecnoloxías e 
coñecementos da industria da pedra natural

BALKSTONE 

■ O IES Ribeira do Louro participa nun 
proxecto para fomentar a modernización 
do sector en Albania, Bosnia 
Herzegovina, Montenegro e Kosovo

O profesor Ordóñez (na primeira 
fila, terceiro pola esquerda) e 
demais representantes dos 15 
socios do proxecto  Balkstone 
reunidos na capital albanesa.  

// D. P.

O instituto 
porriñés impulsa 
así a súa aposta 
pola formación 
dual en cantería

 
TECNOLOXÍA  
Acercará aos Balcáns Oc-
cidentais os cambios tec-
nolóxicos necesarios que 
lle permitan reducir os 
custes de extracción e 
elaboración e cumprir 
cos estándares de calida-
de europeos. 

CERTIFICACIÓNS  
DE CALIDADE  
Permitirá ás universida-
des dos Balcáns presen-
tes no proxecto adquirir 
o equipamento requirido 
para que as empresas lo-
cais poidan certificar a 
calidade dos produtos, 
ao mesmo tempo que in-
clúe a formación necesa-
ria para a utilización de-
ses equipos.  

DESENVOLVEMENTO 
SOSTIBLE 
Abordará o cumprimento 
dos controis de impacto 
ambiental e xestión de 
residuos de acordo coa 
normativa vixente.  

PROTECCIÓN DE RIS-
COS LABORAIS 
Aportará os procede-
mentos a seguir para re-
ducir ao mínimo o risco 
de accidentes nun sector 
no que se traballa con 
maquinaria pesada e que 
se moven grandes masas 
de pedra que elevan en 
gran medida o perigo de 
accidentes.
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