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Nom de les emprenedores: Marta i Teresa Pampalona
Nom de l’empresa: Muuu! Llet fresca
Població de l’empresa: Expenedora de llet fresca a Solsona
Activitat econòmica de l’empresa: Venda directa de llet fresca
Anys de funcionament de l’empresa: Un any i mig. Des de juliol 2011

Què és Muuu! Llet Fresca?
La Lleteria MuUu! Llet fresca és una màquina expenedora de llet fresca de vaca pasteuritzada
que prové de la Vaqueria d’Altès. A la màquina, que es troba a la plaça del Camp de Solsona,
s’hi pot comprar llet a granel, els envasos i el cacau. Així, la gent pot tenir llet fresca totes les
hores, tots els dies de l’any.
Com va sorgir la idea de crear la vostra empresa?
Nosaltres criem vedells i tenim vaques i produïm la llet a Altès, Alt Urgell. La major part de llet
que venem és llet crua, i la venem a empreses ja grans i instal·lades, però vam pensar que una
manera de donar més rentabilitat a la vaqueria era la venda directa, perquè era una manera de
vendre un producte saludable i local. Vam pensar que el futur podia tirar cap aquí i volíem
donar un valor afegit a l’explotació.

Com vau posar fil a l’agulla?
Vam començar a buscar informació a Internet i vam veure que a Itàlia hi havia moltes
experiències d’aquest tipus, ja que en aquest país es pot vendre la llet directament sense
pasteuritzar. Abans de comprar la màquina expenedora, hi vam anar per recollir informació,
veure experiències i assessorar-nos. També vam visitar punts de venda directa de llet a les
comarques de la vora, al Gironès, al Berguedà, al Bages.
Com es feia fa uns anys aquí, oi, que podies anar a les cases que tenien vaqueries a
comprar llet?
Exacte. Nosaltres ho fèiem per deferència a alguns veïns, però quan va sortir la normativa que
s’havia de pasteuritzar (escalfar) la llet abans de vendre-la, ho vam deixar de fer. La veritat és
que s’ha anat perdent el costum de consumir llet sense passar per la indústria. A Galícia, per
exemple, potser perquè han conservat més la pagesia tradicional, es valora molt més aquesta
manera de consumir la llet, beure el producte original.
També la normativa recent fa que els petits hagin hagut de tancar i els grans s’han fet molt més
grans. Així que no partíem d’una situació fàcil, però a l’origen de la nostra empresa hi havia la
idea que és una llàstima tenir un producte sa i no poder-lo vendre!
Us va costar molt començar?
Ben bé un any per buscar informació, els permisos, etc. Des de l’Administració vam trobar que
era una cosa nova i, per tant, no hi havia informació ni normativa al respecte (màquines
expenedores de llet fresca) i això ho va alentir. Ens van ajudar molt també, com he dit, la gent
que ha muntat aquest estil d’empresa.
Així, un cop fets tots els passos d’assessorament, etc., obriu el juliol de 2010. Us heu
trobat més feina de la que us esperàveu, menys... ?
Molta més feina! Sobretot el manteniment de la màquina. Cal tenir-la molt neta. Quants sou
treballant? Normalment, quatre, però a vegades cinc. Tota la família s’hi implica. Cal treballar a
la granja, treballar a la màquina pasteuritzadora –que és una gran inversió-, fer el manteniment
de les màquines, etc. Quantes vaques teniu? Entre 55 i 65. Comptant tots els caps de bestiar,
entre vaques, vedelles i lactants, uns 90.
Com és la màquina expenedora de llet?
És com un caixer automàtic. Vas allà i poses diners i pots tenir la llet directament de la vaca,
com si diguéssim, i amb la feina feta, ja que en estar pasteuritzada no la cal bullir. Hi ha la
possibilitat que vagi amb l’envàs plàstic o treure un envàs de vidre i reciclar-lo. Nosaltres ens
pensàvem que se reciclaria molt més, però encara costa... rentar l’ampolla i tornar-la a fer servir,
costa una mica. Val a dir, però, que els joves i els nens són els que més usen la màquina i
n’estem molt contentes.
Bé, ells són el futur, oi?
Si, esperem que sí. Ja hi és un corrent de comprar producte local i jo vull pensar que tornarem
al sentit comú, als orígens: a menjar de temporada i producte local. No calen grans dietes,
només sentit comú i la terra nostra ens aporta el que cal per estar sa.

És difícil ser emprenedor/a al món rural?
Molt difícil, perquè hi ha molts passos burocràtics i també perquè no sabem vendre el que
tenim. La normativa ens alenteix molt i, a més, tot és molt car. El menjar de les vaques, per
exemple, és caríssim. La proporció entre el que pagues i el que guanyes és molt igual. És dur.
Us ha afectat la crisi?
Si. En això que deia, per exemple, en el menjar que donem a les vaques i la repercussió en tot
el procés i el que has de pagar. A més, ha disminuït el poder adquisitiu de la gent. De totes
maneres, pensem que el producte que oferim és de qualitat i que es valorarà cada cop més
altre cop els productes de prop, que són els millors. La llet, com menys viatjada, com tot
producte agrari, més bona i saludable.
Quins són els vostres objectius immediats?
Expandir-nos tot oferint un producte de qualitat. No massa, perquè tampoc volem perdre
aquesta etiqueta i aquest valor afegit de producte local.
Quin consell donaríeu als empresaris novells?
Treballar, treballar i treballar. Que treballin molt i que emprin el sentit comú. Nosaltres estem
molt contents, tot i que encara ens costarà rentabilitzar el que hem invertit, però ens fa molta
il·lusió haver pogut continuar el negoci dels pares i el que van pujar amb tant d’esforç, tot
adaptant-lo als nous temps.

