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L’autor:
La ressenya de l’autor diu que va cursar enginyer agrònom a
l’ETSIA de València, on va acabar l’any 1972 i va obtenir el
doctorat a l’ETSEA de Lleida al 2005. No diu que va néixer a
Menorca, cosa que explicaria una mica, el seu caràcter illenc i en
principi un tant reservat...
Des de l’any 1974 va treballar com a especialista de vaquí al
Servei d’Extensió Agrària, primer a Reus i després des de
Barcelona, i va ser transferit al Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya al 1983. Va tenir un parèntesi de 3
anys a la Conselleria d’Agricultura de les Illes Balears, tornant a
Catalunya. Durant el seu pas per l’IRTA, on va estar gairebé 10
anys, no va deixar de treballar com a extensionista, és a dir, en
la tramesa de coneixements al sector –comunicació– per a la
innovació. Avui és responsable de l’Observatori de la llet del
DAR i també és professor associat a l’ETSEA de Lleida.
Fins aquí, la ressenya diguem-la “oficial”.
Si jo hagués de definir amb dues paraules la persona de l’Antoni
Seguí no ho dubtaria: l’honradesa i la coherència, i encara
afegiria una tercera, la seva professionalitat, principis que han
presidit la seva actuació en tots els llocs en que ha treballat i,
m’atreviria a dir, en la seva vida.
S’ha de dir que aquestes normes d’actuació no li han facilitat les
coses en més d’una ocasió i han estat una barrera per a la seva
promoció, de tal manera que li han fet rebutjar alguna proposta
per algun lloc de responsabilitat, quan no de rebuig o
arraconament en alguna altra. Tot això, mentre l’Antoni
continuava impertorbable, actuant amb coherència.

L’Antoni Seguí ja ens havia sorprès l’any 1988 amb la publicació
del llibre titulat Racionament alimentari de vaques de llet,
llibre d’alt contingut científic i de divulgació, sobre el factor més
important pel que fa al resultat econòmic de l’explotació de llet.
Per altra part, sempre ha estat un extensionista o expert en
comunicació per a la innovació agrària (sobretot en el
sector de vaques de llet, al seu cas) convençut i vocacional, que
ha tractat de trametre a tots els que han treballat amb ell, als
seus alumnes de l’ETSEA de Lleida, un dels quals intervindrà a
continuació en aquesta presentació... i, com a mostra, el tema
que va triar per a la seva tesi doctoral: La necessitat
d’extensió agrària en vaquí lleter (Lleida, 21 de gener de
2005) i, com a continuació, resum o nova fita, el llibre que
tenim el plaer de presentar avui.

El llibre:
Al llibre es poden distingir dues parts clarament diferenciades,
encara que tot ell està adreçat a la forma de trametre els
coneixements al sector agrari i, més concretament, al sector de
vaques de llet, en el marc de l’anomenada extensió agrària i que
avui podríem dir-ho, com fa l’autor, el model de comunicació
per a la innovació agrària.
Els dos primers capítols els dedica a fer una anàlisi detallada, a
partir de les experiències dels diferents serveis d’extensió
agrària al món i al nostre país, així com la pròpia experiència i
els treballs i investigacions de diversos autors, sobre el tema,
amb una certa proposta de futur, que vol ser una base de
partida per encetar un debat, sobre l’adequació als objectius
dels serveis d’assessorament actuals i la definició d’un possible
nou model.
Aquesta és, al meu judici, la part fonamental del llibre
–filosòfica– la lectura acurada i meditada de la qual,
recomanaria als poders polítics, cúpules sindicals i
d’organitzacions, professors d’universitat relacionats amb el
sector, líders del pensament, etc. així com a tècnics i a
qualsevol persona relacionada amb el món agrari que vulgui
aprofundir en aquests temes i en el seu futur...
La resta del llibre és més tècnic, no per això menys interessant.
És una posta al dia dels diferents factors que intervenen en el
“negoci” de l’explotació de vaques de llet, a partir dels
coneixements científics actuals i l’experiència, alguns dels quals
es podrien trobar en d’altres publicacions i treballs, això sí,
sempre des de l’òptica de detectar problemes i trobar
innovacions per a resoldre’ls amb els actors, que no són
altres que els titulars-ramaders de l’explotació, des del model de
comunicació per a la innovació agrària, que es planteja.

Consideracions finals:
Com a membre de l’antic Servei d’Extensió Agrària, i d’alguna
manera representant d’aquest col·lectiu, no vull deixar passar
l’ocasió per a retre un homenatge a les persones que des del
Servei i des del territori, amb el seu treball, van contribuir a la
introducció i generalització de tècniques i innovacions, tals com:
cultius de noves espècies, com el raigràs italià, proves
d’adaptació de noves varietats de conreus com el blat de moro,
adopció de la tècnica d’ensitjat i millora de la mateixa,
construcció i millora d’allotjaments per a vaques, amb especial
esment a la generalització del sistema d’estabulació lliure,
introducció de fosses engraellades i del sistema de cubicles,
sales de munyir, normalització i control d’equips de munyida,
formulació de racions alimentàries, etc.
I entre ells, vull esmentar alguns –algun dels quals no formava
part del col·lectiu anterior, però que va treballar molt
estretament amb ells– sense que això sigui una categorització
d’aquests respecte als que no anomenaré:
- Ramon Trias, especialista de vaquí, que ha format un
tàndem perfecte amb l’Antoni Seguí i que avui lluita contra
una greu malaltia.
- Ramon Bayó, agent d’extensió agrària, molt de temps
destinat a Cassà de la Selva, i que fa temps que va fer el
traspàs, ment pensant i que vivia la tècnica...
- Joaquim Casadevall, veterinari a Castelló d’Empúries, i
excel·lent col·laborador, i autor, junt amb l’Antoni Seguí,
d’un programa de formulació de racions per a vaques de
llet, que vàrem fer servir força temps.
- i tants d’altres que farien molt llarga aquesta presentació, a
més d’avorrir-vos
I ja com a punt i final, vull donar les gràcies a l’autor, l’Antoni
Seguí, per tot el suport que he tingut sempre per part seva i en
qualsevol ocasió, i també per la seva amistat, de la qual he
gaudit, i per haver-me atorgat el privilegi de presentar aquest
llibre, així com al Departament d’Agricultura per facilitar-ho.

