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Dr. Goncal Ojeda i. Guillelmi

As prou coneguda la 'mpom' ncia de i'Educacio Fisica, fona-

mental des del punt de vista de l'educacio integral, per aconseguir

el perfeccionament huma ; i que gran nombre de collegues consa-

graren llurs activitats en ]a que adquiriren gran experiencia i co-
neixements. Pero fins aquests ultims temps no s'ha vist orientar-la

degudament a casa nostra. Atribuint les seves causes a la maraca

d'unio d'aquestes valuoses forces disperses. Convencut de la ne-
cessitat d'un treball comu, vaig aconseguir reunir els companys

professors titulars, fundant l'Agrupacio Catalana de Professors
d'Educacio Fisica, d'un caracter eminenement professional. Mentre
altres persones (Metges, Higienistes, Pedagogs, Professors de Gig-
nastica, etc., i gent de bona voluntat) intentaven constituir la que
es va dr Academia d'Educacio Fisica de Catalunya, contribuint
directament a la seva constitucio, aquesta preten estudiar i resol-
dre els problemes que son 1'essencia de I'Educacio Fisica.

Amb ocasio del curset donat a la Mutual Esportiva de Cata-
lunya sobre Traumatooglia sportiva i Control medic en l'espost,
pels Drs. E. Moragas i J. Suriol, el primer va exposar la idea de ]a
formacio d'una corporacio, com ex'steix en altres paisos, integra-
da sols per metges, ja que aquests son els cridats a estudiar-la 1
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controiar-la; recollida amb entusiasine ens varem dirigir al doctor

Bellin du Coteau, president de la Federation Nationale des Socie-

tes _1Tedicales d'Education Physique: et de Sport, el qual amable-

ment ens documents. Nomenant-se el sea Comite organitzador

amb ocasio de l'apat homenatge als abans esmentats, actualment

tenim ultimat el projecte dels seus Estatuts i en cami de consti-

tuir-se definitivament.

Amb aquestes intervencions no acabareni la nostra missio ; sen-
tim la necessitat de que es formi professorat competent d'Educacio

Fisica dintre de la Unversitat Autonoma, novetat que desitgen,

i ha estat demanada i recollida per destacada personalitat del Pa-
tronat, el Dr. A. Trias. Despres ens varem dirigir al que logica-

ment dirigira la seva organitzacio. Dr. A. Pi i Sunyer, obtenint de
tots la impress-6 que prompte sera una realitat. Del rendiment que
donin les anteriors constitucions que es complementen, hem d'es-
herar. si e1 legislador recall les iniciatives, una seriosa ordenacio
de 1'Educaci6 Fisica en el nostre pais, per la qual cosa, considerant
els diferents punts tractats i els que suggereixen per a coadjuvar
en un comenc a! millorament fisic de la rata, establim les

Conclusions ii,als

,.a Necessitat d'una major atencio medica en materia d'Edu-
cacio Fisica.

2.a Reconeixement de 1'Educaci6 Fisica corn a especial itzaci()
en el camp medic.

3.a Declaracio oficial del control medic en 1'Educaci6 Fisica.
4.a Ampliacio en el desenvolul;ament i millor orientacio de

I'Educacio Fisica per part de la Societat Oficial.
5.a Organitzac:o adequada pel professorat futur d'Educaeio

Fisica a la Universitat Autinoma.


