A la recerca del valor afegit.

El Canadell, de vendre Ilet
a vendre el formatge
1

Salvador Redó i Martí

A cinc-cents iiietres de la carretera
de Santa Maria d'01ó a I'Estany hi ha
el Canadell. La famfiia pagesa que
I'hahita ha central i ccnira la seva economia en la Ilei que produeixen les
vaques de la seva propietat. Les quoies
lleteres estahlerfes per Europa en el
precis inoment en que els pagesos
estaven immersos en el sanejament de
la cabana. els van posar entre I'espasa
i la paret: s'empenyoraven per comprar més qunta de llet o anaven cap a
I'elahoració i comercialització dels
seus propis productes. La gent del
Canadell va prendre aquesta segona
opció. Fins aleshores, d'aixb ja fa set
anys. el inas produia llet que venia
puntualmenl a la central Ilefera. i res
més. Un cop presa la decisió de provar
fortuna en el canip dels derivats de la
Ilet. a la central lletera només hi va
I'excedent.
Han esrat set anys de brega. de
donar-se a coneixer. de posar al dia les
instal.lacions. de pnsxir un i altre cop
amh nota alta el Ilistó de les inspeccions administratives i sanitiries. d'innovar ... Ara. coiifessen. se'n comenten a snnir i veuen com els seiis productes són buscats. Formatges secs,
formatges tendres. mató. brossat és el
que surt del petit obrador que dirigeix
la Pilar Font Corttida. Del hon fer del
Canadell. en són mostra les medalles
d'or i de plata en formatges frescos
aconsegiiides en els concursos de formatges de Catalunya fets els anys

Mostra d e formatges I productes elabarats a I'obiador d e C a n a d e l a Saiila Maria d o l o .

1997 i 1998.
Ara I'economia familiar tamhé gira
al voltant de la Ilet. pero amb el valor
afegit de I'elaboració i la comercialització. Ara són una indústria. Una
indústria que té I'avantatge de controlar tot el procés: el que mengen la
vaques i com ho mengen. els vedells.
la Ilet i el producte final. 1 aixb quan es
tracta de les coses de menjar és molt
important i cada vegada, a la vista
d'alguns esdevenimenis reccnts, més
valorar pel públic.
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-;,Com us ho ftu per donar-vos a
coneixer?
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