El Grup de Remugants va ser iniciat l’any 2004 per Antoni Seguí Parpal i alumnes de l’ETSEAUdL, i el seu objectiu principal era formar un grup de professionals que intercanviessin
informacions i coneixements sobre la seva activitat, relacionada amb les explotacions de
remugants i, alhora, realitzessin reunions i jornades, així com visites a explotacions,
conjuntament. Ara a través d’aquesta pàgina l’hi donem continuïtat i ho posem a l’abast de
tothom.
El nostre món és local i està obert a l’estudi i a la pràctica. Partim d’unes explotacions – de
vaques de llet, de cria, d’engreix, d’oví, de caprí – d’una transformació, d’un consum, i de la
visió que tenim dels seus problemes, que estudiem i interpretem. No és, per tant, un lloc on hi
trobareu de tot, només hi trobareu les ganes de saber més. La teoria i la pràctica del
comportament del tècnic en simbiosi amb el ramader la trobareu a l’apartat d’Extensió.
El nom del web va dedicat a Ramon Trias Torrent (1941-2012), que fou amic i company de tots
els membres del grup. Fou extensionista en estat pur: ajudar el pagès a millorar amb els seus
propis recursos, amb els coneixements apresos, amb l'observació, la reflexió i la suma dels
fracassos d'un mateix - experiència -. D'ell vam aprendre que les veritats no tenen data de
caducitat, ni són més bones per ser noves, ni més dolentes per ser velles.
Mai no va tenir currículum, ja que com ell deia "n'hi deu haver algun tros a cada casa de
pagès". Hi tindrem una pàgina amb gran part del seu llegat dins l’apartat dedicat a Extensió.
El contingut del web és prioritàriament de caràcter tècnic i la seva estructura s’anirà
transformant a mesura que s’incloguin nous apartats i coneixements. De moment, els apartats
(sense incloure els subapartats) són els del següent organigrama.
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