Ilustracións de Blanca Millán

No outono hai moito traballo na fraga. Maruxa, Xaquín e Fuco
preparan as parcelas para cultivar novas árbores. Todos axudan
menos o lobo, que sempre enreda cambiando as plantas dos
bidueiros polas de piñeiro e as de carballo polas de eucalipto.
Maruxa supervisa que cada tipo de árbore se plante na súa parcela,
do contrario sabe que morrerán. Cada árbore precisa un tipo de
solo, unha orientación ao sol e auga suficiente.
CASTIÑEIROS

eUCALIPTOS

carballos

Mirando o eucaliptal cunha lente achegábase unha rapaza.
Sandra é unha enxeñeiro forestal que busca grandes eucaliptos
para construir unha batea onde se cultiva o mexillón. A madeira
é o mellor material porque é resistente ao sal e flexible ás
ondas do mar.
Na fraga acordan vender varios
eucaliptos e, con eses ingresos, facer
melloras e plantar mais árbores.

QUE É UNHA BATEA?
É unha estrutura reticular de madeira que
flota no mar.
As bateas serven para cultivar o mexillón
mediante un sistema de cordas sumerxidas.
Nas rías galegas hai máis de 2.000 bateas
cultivando este molusco.
A maioría das bateas fabrícanse con madeira
dos montes galegos.

Sandra regresa coas procesadoras para cortar madeira e os
traballadores forestais danlle a forma de “vigas mestras”
sobre as que se construirá a batea. Mentres, no serradoiro
do pai de Sandra, preparan os “puntóns”, outras vigas
mais estreitas que formarán a estrutura reticular da batea.
Maruxa, Xaquín e Fuco organizan unha excursión para
ver como se fabrica unha batea de madeira.

As bateas móntanse na praia. Nesta da ría de Arousa, os
traballadores van a toda presa para que estea montada coa
subida da marea. Enriba de grandes flotadores, encabíllanse as
vigas mestras, sobre as que montan os puntóns.
Coa marea alta, un barco arrastra a batea ata o lugar onde
vai quedar instalada, substituíndo a outra que leva máis de 25
anos producindo mexillón. A batea vella retírase á praia onde é
desmontada para ser reutilizada.

No serradoiro do pai de Sandra, Maruxa, Xaquín
e Fuco están alucinando. A madeira das bateas
vellas é recuperada para darlle unha nova vida en
forma de portas, mobles, solos e valos para xardín.
O pai de Sandra failles un agasallo, pezas
reutilizadas de madeira para facer un soportal, e
outras recicladas como cabeceiro de cama.

Gran variedade

de mobles de madeira
reciclada de batea

De volta na Fraga, Xaquín e Fuco montan o soportal na parte traseira da casa.
Maruxa anota no seu caderno todos os
usos que ten a madeira que aprendeu
durante a construción e reciclaxe dunha
batea e rematou coa seguinte anotación:

uto
A madeira é un prod
natural, renovable e
reciclable que ten
sa
múltiples usos na no
vida diaria e moitos
anos de vida.

Mentres, o resto dos animais da
fraga preparan unha romaría para
comer mexillóns e polbo á feira.

A ECONOMÍA CIRCULAR DUNHA BATEA DE MADEIRA
7 Biomasa
Cando eses obxectos xa non
teñen máis usos de reciclaxe,
son unha fonte de enerxía
renovable para xerar calor.

1 Xestión Forestal Sustentable
No bosque cultívase a madeira
de eucalipto, xunto con outras
especies.

6 Reciclaxe sen fin
Portas, ventás, solos ou mobles de madeira pódense
reciclar para fabricar unha
mesa, un moble de cociña
ou unha tarima de madeira.

5 Unha nova vida
Os obxectos de madeira
reciclada teñen un novo
ciclo de vida útil.

Este conto é iniciativa de FEARMAGA, desenvolvida dentro da campaña “Árbores que
dan vida” para achegar á sociedade as solucións en madeira que proporciona a industria
forestal galega.
Financiado co apoio de XERA, Axencia Galega da Industria Forestal. O apoio da
Axencia Galega da Industria Forestal para a elaboración desta publicación non implica
a aceptación dos seus contidos, que serán responsabilidade exclusiva dos seus autores.
Por tanto, a Axencia Galega da Industria Forestal non é responsable do uso que poida
facerse da información aquí difundida.

2 Transformación da madeira
Nos serradoiros a madeira transfórmase en vigas e puntóns.

3 Montaxe e desmontaxe
As novas bateas substitúen
ás antigas, que se reciclan
para outros usos.

4 Reutilización e reciclaxe
A madeira das antigas bateas
pódense reutilizar ou reciclarse
nos serradoiros para transformarse en portas, solos, mesas ou
sillas, mobles de dormitorio… etc.

