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Una transició necessària  

Jordi Solà i Grancha

Director de l’Institut Nacional 
 d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

 
La revista Apunts. Educació Física i Esports, en enda-
vant Apunts, deixa de sortir en paper.

Aquesta frase seria la del titular d’una notícia de 
qualsevol diari d’informació generalista. Tant de bo 
un dia la revista Apunts tingués aquest ressò me-
diàtic.

Avui dia tots els números de la revista es poden 
consultar en accés obert en les tres llengües actuals 
de la publi cació (català, castellà i anglès).

Ara l’INEFC, editor d’Apunts, fa un pas més per 
contribuir a la sostenibilitat i a la responsabilitat social 
que li pertoca sense abandonar els criteris d’exigència, 
de qualitat, d’obertura i d’avaluació rigorosa dels origi-
nals rebuts i de màxima indexació.

En la mateixa línia d’adaptació a una realitat 
social que canvia contínuament, la seva direcció 
ha creat l’apartat Scientific Notes. Seran articles 
curts que tractaran sobre els nous enfocaments i 
avenços científics en el camp de l’educació física 
i l’esport.

Moltes gràcies a totes les persones que ens llegiu.
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A Needed Switch

Jordi Solà i Grancha

Director of the National Institute 
of Physical Education of Catalonia (INEFC)

 
The journal Apunts. Educació Física i Esports, from now 
on to be called just Apunts, will no longer come out as a 
hardcopy.

This would be the headline of a news item in any 
general interest newspaper. I hope that one day the 
journal Apunts will have this media impact.

All issues of the journal can be read in open access 
in the publication’s three current languages (English,  
Catalan and Spanish).

Now the National Institute of Sport and Physical Edu-
cation of Catalonia, the publisher of Apunts, is taking an-
other step towards the sustainability and social respon-
sibility incumbent on it without giving up the standards of 
exigency, quality, openness, rigorous evaluation of the 
original papers received and highest indexation.

In the same spirit of adapting to a constantly chang-
ing social setting, its management has introduced the 
Scientific Notes section. It will consist of short articles 
dealing with new scientific approaches and break-
throughs in the field of physical education and sport.

Many thanks to everyone who reads us.


