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Els primers trenta anys
d’Apunts. Educació 
Física i Esports

Amb la sortida de l’exemplar 120 complim tren-
ta anys d’edició ininterrompuda de la nostra revista 
trimestral. Entre tots els èxits obtinguts per la nostra 
publicació, el major reconeixement que puguem obte-
nir és precisament l’edició de quatre números a l’any 
publicats de manera puntual al llarg d’aquest període. 
Apunts. Educació Física i Esports va sorgir patrocinada 
per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC) el 1985 com a revista multidisciplinària al ser-
vei de l’àmbit disciplinar, acadèmic i professional de 
les ciències de l’activitat física i l’esport. La seva raó 
de ser ha consistit a certificar el coneixement científic 
d’aquesta àrea, contribuir a legitimar el nostre camp 
intel·lectual i ajudar a difondre el coneixement creat 
entre la societat a la qual es deu i ens fa possible.

Durant aquestes tres dècades la nostra revista 
s’ha convertit en la publicació de referència a Espanya 
i a Llatinoamèrica, tal com s’explica en el text de pre-
sentació. Les raons d’aquest lideratge són evidents: 
portem editats 1.500 articles de la gran majoria dels 
autors espanyols que en aquest temps han publicat 
periòdicament els seus treballs d’investigació; en ser 
una revista multidisciplinària abordem les àrees clau 
del nostre àmbit; a més d’aparèixer en format digi-
tal també publiquem en format paper, el que suposa 
cada cop més un fet diferencial dins l’univers de les 
revistes científiques; som una revista en accés obert 
(Open Access); l’any 2014 vam presentar una mitjana 
mensual consolidada de 47.194 pàgines descarrega-
des; estem indexats en 31 bases de dades bibliogràfi-
ques, i segons un estudi constatat per RESH (Revistes 
Espanyoles de Cièn cies Socials i Humanitats) som la 
revista espanyola de la nostra especialitat més co-
neguda i reconeguda pels experts. Estem orgullosos 
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The First Thirty Years of 
Apunts. Educació Física 
i Esports

The release of issue 120 marks thirty years of 
 uninterrupted publication of our quarterly journal. Out 
of all the things it has achieved, perhaps the greatest 
is precisely bringing out four issues a year published 
on time throughout this period. Apunts. Educació Física 
i Esports was first produced under the sponsorship of 
the National Institute of Physical Education of Cata
lonia (INEFC) in 1985 as a multidisciplinary journal 
to serve the intellectual, academic and professional 
realm of Physical Activity and Sport Sciences. Its raison 
d’être has been to validate scientific knowledge in this 
area, assist with legitimising our intellectual field and 
help to convey the knowledge created to the society to 
which it is owed and which makes it possible for us 
to do what we do.

Over the course of these three decades our journal 
has become the leading publication in Spain and Latin 
America, as noted in its positioning line. The reasons 
for this leadership are clear: we have published 1,500 
articles by the vast majority of Spanish authors who 
have regularly published their research in this time; 
as we are a multidisciplinary journal we address the 
key areas of our academic and professional field; in 
addition to appearing in digital format we also publish 
a hardcopy, which is increasingly becoming something 
that sets us apart in the field of scientific journals; we 
are an Open Access journal; in 2014 we had a consoli
dated monthly average of 47,194 pages downloaded; 
we are indexed in 31 bibliographic databases; and as 
noted by a RESH (Spanish Journals of Social Sciences 
and Humanities) study, we are the most widely known 
Spanish journal and the most recognised by experts 
in our field. We are proud of the trust that the Univer
sity Council, contributors, readers and reviewers have 
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i revisors dipositen en la línia i direcció de la revista, 
però som conscients de la nostra responsabilitat en 
un món globalitzat en constant canvi amb la irrupció 
de les noves tecnologies que ens obliguen a ajustos 
constants i a reptes nous per seguir endavant en la 
consolidació d’aquest lideratge. 

Aquestes asseveracions estan avalades pel recent 
reconeixement el juliol de 2014 de la Fundació Espanyo-
la per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) com una re-
vista de qualitat entre les revistes científiques espanyo-
les de tots els àmbits per als pròxims tres anys. Aquest 
segell d’excel·lència de la nostra revista és un èxit de 
tots els que conduïm aquesta publicació i ens anima a 
continuar en la línia traçada: missió-visió-valors. Missió: 
pretenem ser una revista científica multidisciplinària 
d’alt impacte i d’orientació humanista, que publiqui ar-
ticles de qualitat contrastada que aportin novetats sig-
nificatives i contribueixin a la innovació del nostre camp 
disciplinar. Visió: en el panorama actual de les publica-
cions científiques no n’hi ha prou de ser excel·lents, és 
necessari ser reconeguts pels ens avaluadors com a 
excel·lents, per això volem estar en les bases de dades 
bibliogràfiques internacionals més exigents i reconegu-
des i projectar-nos a Espanya i Llatinoamèrica com una 
revista científica de referència. Valors: excel·lència, inno-
vació, constància, servei, autoritat.

Entre les realitzacions recents de la revista que ens 
ajuden a visualitzar els canvis i avenços de la nostra pu-
blicació destaquem els següents: 

•   Inclusió efectiva en DOAJ (Directory of Open Acess 
Journals), directori de revistes científiques de qua-
litat controlada que proporcionen accés lliure o 
obert als seus fons que comprenen totes les  àrees 
del coneixement i que al nostre entendre marca la 
imparable tendència d’accés lliure a través d’in-
ternet a les revistes de tot el món, per la qual cosa 
estar en aquesta macrobase de dades suposa 
aparèixer en el mapa del món de les revistes cien-
tífiques. El seu principal objectiu és incrementar 
la visibilitat i l’ús de les revistes científiques d’ac-
cés obert, és a dir aquelles que permeten llegir, 
descarregar, copiar, imprimir i distribuir els seus 
articles de manera gratuïta

•   Excel·lent posició d’Apunts. Educació Física i Es
ports en Google Scholar i altres motors de recerca 
que la situen en una posició molt avançada per 
ser consultada i citada. Encara que som conei-
xedors del nostre bon posicionament en  Goo gle 

shown in the  editorial line and management of our 
journal. However, we are also aware of our responsi
bility in a globalised and constantly changing world 
with the emergence of new technology that forces 
us to make constant adjustments and meet new 
 challenges in order to move forward in consolidating 
this lea dership. 

These points are backed by recent recognition (in 
July 2014) from the Spanish Foundation for Science and 
Technology (FECYT) as a quality journal among Spanish 
scientific journals in all fields for the next three years. 
This seal of excellence for our journal is an accomplish
ment for all of us at the publication and encourages 
us to carry on along the same lines as we have done 
to date: missionvisionvalues. Mission: we seek to be 
a high impact, multidisciplinary scientific journal with 
a humanistic orientation, which publishes articles of 
pro ven quality that present significant new develop
ments and contribute to innovation in our academic 
and socioprofessional field. Vision: in the current land
scape of  scientific publications it is not enough to be ex
cellent; you also need to be recognised by the evalua
tion agencies as excellent, so we want to be in the most 
 challenging and recognised international bibliographic 
databases and build our reputation in Spain and Latin 
America as a benchmark scientific journal. Values: ex
cellence, innovation, perseverance, service, authority.

Recent changes at the journal which help us to 
visualise the changes and progress in our publication 
include:

•   Inclusion in the DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), the directory of high quality, peer
reviewed scientific journals that provide free 
or open access to their collections covering all 
areas of knowledge. In our view our inclusion 
in this directory is indicative of the inexorable 
trend of free online access to journals around 
the world, which means that being in this huge 
‘big data’ database entails being on the world 
map of scientific journals. Its main objective 
is to increase the visibility and use of open ac
cess journals, i.e. those that let users read, 
download, copy, print and distribute their arti
cles for free.

•   The excellent position of Apunts. Educació Física 
i Esports in Google Scholar and other search en
gines which put it in a leading position as a key 
journal. Although we are aware of our good posi
tioning in Google Scholar and other metasearch 
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Scholar i altres metacercadors pel  creixent nom-
bre de visites que rebem, la  diversitat geogràfica 
d’on procedeixen i l’extraordinari volum d’articles 
que es descarreguen del nostre web (hemerote-
ca), hi ha estudis finançats de prestigi que ens 
proporcionen una base analítica mitjançant Goo-
gle Scholar Metrics, per reivindicar la posició de 
la nostra revista com a publicació d’alt impacte: 
l’índex H de Hirchs i l’índex G d’Egghe que mesu-
ren el nombre de citacions bibliogràfiques que té 
un document científic (article, revista, etc.) però 
amb diferent mètode i càlcul.

•   Des del número 111  (primer  trimestre de 2013) 
introduïm un article en llengua anglesa per exem-
plar, en la secció ‘Apunts per al segle xxi’, a fi 
d’ajustar-nos a noves demandes i exigències i fer 
de la nostra revista una publicació més visible 
i global. En aquests dos anys i mig hem advertit 
un notable interès per Apunts. Educació Física i 
Esports en territoris de parla no hispana, hem in-
crementat l’autoria estrangera i hem guanyat en 
pluralitat temàtica i en nous enfocaments. Creiem 
que aquesta és una mesura d’introducció creixent 
que volem poten ciar sense renunciar a les nostres 
llengües de referència. Per tot això us convidem 
encaridament que presenteu, o inviteu autors dels 
vostres entorns acadèmics i professionals a en-
viar-nos articles en llengua anglesa i en una de les 
llengües de la revista.

Els nostres reptes pendents són una selecció més exi-
gent d’articles veritablement innovadors; la millora dels 
articles editats augmentant l’exigència i qualitat de les revi-
sions; l’increment d’articles en llengua anglesa; l’augment 
de l’autoria estrangera; la inclusió en una de les bases de 
dades de l’ISI-Thomson Reuter, i l’increment del factor d’im-
pacte (FI), l’índex ‘H’ i l’índex ‘G’. Per a l’èxit d’aquests desa-
fiaments, volem reafirmar-nos en la nostra aposta editorial 
en les seves tres versions: la electrònica i les edicions en 
les nostres llengues de referència Apunts. Educació Física i 
Esports (català) i Apunts. Educación Física y Deportes (cas-
tellà), amb el reforç esmentat d’incloure articles en llengua 
anglesa i tot en accés obert (Open Access) i demanar el 
vostre compromís i col·laboració de sempre perquè ens en-
vieu els vostres millors treballs d’investigació per a la revis-
ta. M’agradaria que aquesta publicació que avui compleix 
trenta anys conti nués sent per a totes les persones que hi 
participeu activament com a col·laboradors, lectors, autors 
o investigadors la vostra revista de  referència i la promo-
guéssiu entre els vostres cercles d’actuació i in fluència.

engines due to the growing number of visitors 
we receive, the geographic diversity of the places 
they are from and the extraordinary volume of ar
ticles downloaded from our website (periodicals li
brary). There are also prestigious financed studies 
that provide us with a data analytics via Google 
Scholar Metrics which confirms the position of our 
journal as a highimpact publication: the Hirsch 
 hindex and Egghe gindex which measure the 
number of bibliographic citations in a scientific 
document (article, journal, etc.) but using a dif
ferent method and calculation.

•   In  number  111  (first  quarter  2013)  we  began 
to publish an article in English per issue in our 
‘Apunts for the XXI Century’ section in order to 
cater for new demands and requirements and 
make our journal into a more visible and global 
publication. Over these two and a half years we 
have seen extraordinary interest in our journal in 
nonSpanish speaking areas, we have increased 
our foreign authorship and we have gained in 
thematic diversity and new approaches. We 
believe this is a growing introductory measure 
which we seek to enhance without giving up our 
two main languages. Hence we would strongly 
encourage you to submit, or to invite authors in 
your academic and professional environments to 
submit, articles in English and in one of the jour
nal’s two main languages (Catalan and Spanish).

Our outstanding challenges consist of a more stringent 
selection of truly innovative articles, improving the articles 
published by enhancing the exigency and qua lity of re
views, increasing the number of articles in En glish, growing 
 foreign authorship, inclusion in one of the ISIThomson Reu
ters databases and achieving a higher impact factor (IF), 
the hindex and the gindex. To achieve these c hallenges, 
we have confirmed our commitment to pu blishing in three 
versions: an electronic version and our versions in our two 
main lan guages Apunts. Educació Física i Esports (Catalan) 
and Apunts. Educación Física y Deportes (Spanish) with the 
above mentioned addition of including articles in English 
and all in Open Access. We also seek to maintain the com
mitment and cooperation you have always  demonstrated 
so you will send us your best research papers for the jour
nal. I would like this publication, which today cele brates its 
30th anniversary, to continue to be for all of you who ac
tively take part in it as contributors,  readers, reviewers and 
researchers your benchmark journal and for you to pro
mote it in your fields of action and influence.
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 Olivera, J.

Finalment, us vull agrair en nom de tot l’equip edi-
torial i en el meu propi, la vostra confiança i compromís 
amb Apunts. Educació Física i Esports, i també us vull 
expressar el meu profund convenciment que tots junts 
podem afrontar amb garanties els desafiaments que el 
futur més immediat ens planteja fins a complir, com a 
mínim, trenta anys més.

Finally, I would like to thank you on my behalf and 
that of the entire editorial team for your trust in and 
your commitment to Apunts. Educació Física i Esports. 
I would also like to express my firm belief that together 
we can successfully tackle the challenges posed by 
the immediate future so that we can celebrate at least 
another thirty years.

Javier Olivera Betrán
Director

Javier Olivera Betrán
Editor in Chief


