EDITORIAL
ÍNDICE

Apunts per al segle XXI

Cap a l’excel·lència reconeguda
Les revistes científiques no en tenen prou amb ser publicacions de qualitat editorial i científica, els és necessari ser reconegudes com a excel·lents per les Bases de Dades internacionals més reconegudes i visibles.

Fa un any anunciàvem a l’editorial del número 94 que Apunts. Educación Física y Deportes (ISSN 1577-4015) i Apunts. Educació
Física i Esports (ISSN 0214-8757) iniciaven un canvi de cicle amb el doble objectiu d’assolir els més alts nivells com a publicació científica de
qualitat i ser reconeguts com a revista d’alt impacte en les bases de dades internacionals més visibles i difoses.
Propers al 25è Aniversari que celebrarem amb el número cent, editem 2.500 exemplars en paper i en dos idiomes: castellà i català
(amb un 30% de subscriptors fixos i un 37% d’intercanvi institucional, la resta es ven a llibreries especialitzades). En aquest període hem
publicat al voltant de 1.100 articles que estan penjats a la xarxa (http://www.revista-apunts.com) amb accés “open” en doble descàrrega opcional l’article complet i el seu resum amb les paraules clau, excepte els quatre últims números editats que estan bloquejats en la descàrrega
d’article (però no així en el resum i les paraules clau) per deferència als subscriptors de la revista. La nostra pàgina web és accessible en tres
idiomes: castellà, català i anglès. Allí, a més de les dades essencials de la revista com contactes, normes de publicació d’originals, subscripcions, consell editorial i notícies; hem articulat la secció d’hemeroteca dotada d’un potent motor de cerca amb diversos criteris d’indagació que
possibiliten la consulta i investigació per àrees temàtiques, nombre d’exemplar, text, autor, títol o paraules clau. Per guanyar visibilitat i difusió
disposem d’un nivell de consulta i descàrrega en idioma anglès a nivell del title, les key word i l’abstract però no de l’article complet que òbviament es pot consultar i descarregar en castellà o català.
Des de la posada en marxa del servei de descàrregues d’articles per Internet a començaments d’aquest any i fins a l’acabament
d’octubre, data de la redacció d’aquesta editorial, hem comptabilitzat 3.600 visitants de mitjana al mes amb una tendència creixent en les
visites, en el nombre de pàgines consultades i en la diversitat de procedència de les visites. Posseïm un rànquing de consultes d’articles al
web i en els primers mesos alguns superen les 500 descàrregues i els més ben situats superen les 700 descàrregues que provenen de prop
d’un centenar de països dels cinc continents. Aquest servei incrementarà sens dubte el nombre de citacions d’autors i articles a nivell nacional
i, sobretot, a nivell internacional. A la nostra secció de notícies publiquem un TOP-20 amb els articles més consultats en un mes determinat.
Estem considerats com una revista d’alt nivell científic per l’ISOC de CSIC. Com a revista científica estem en el Latindex i complim
pràcticament tots els requisits d’excel·lència científica que es preveuen. Estem avaluats per l’IN-RECS (Índex d’Impacte de Revistes Espanyoles
de Ciències Socials) i en l’impacte acumulat de 1994-2008 ens situem en el primer quartil de l’àmbit d’Educació (145 publicacions) amb una
ratio 392 citacions (352 cites nacionals i 40 internacionales)/572 articles: 0,7 cites/article. En aquest Índex, la nostra publicació es destaca
en 3a posició absoluta en el paràmetre de “Nombre de cites internacionals” rebudes. També som presents en les bases de dades següents:
Dialnet, Dice, Resh, Heracles, Sportdiscus, Qualis (B). Apunts. Educació Física i Esports està considerada la publicació científica líder en castellà en l’àmbit de les Ciències de l’activitat física i de l’esport en l’àrea de l’Amèrica Llatina i el nostre índex d’acceptació actual d’articles està
en el 42%. Els articles acceptats per la nostra revista mitjançant el sistema de “revisió per parells cega” procedeixen majoritàriament per la
naturalesa i exigència de la nostra publicació d’investigacions científiques originals, el 77% dels autors que publiquen són externs i aliens a
l’INEFC, el comitè editorial està integrat per un terç de membres externs a la institució i la presència d’estrangers encara és minoritària (encara
que estem en procés d’ampliació i reestructuració).
Fidels als nostres objectius inicials formalitzem el nostre compromís d’assolir un alt nivell de qualitat, Apunts. Educació Física i Esports com a revista científica en l’àmbit de les Ciències de l’activitat física i de l’esport està essent sotmesa juntament a un centenar llarg de
revistes científiques de diversos àmbits intel·lectuals i acadèmics espanyoles a un procés d’avaluació dins del projecte de Suport a les Revistes
Científiques Espanyoles (ARCE) a fi d’obtenir de la Federació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT) un reconeixement de qualitat editorial
i científica. Els indicadors sobre els quals ens avaluen giren entorn de quatre grans àrees: a) Indicadors de la qualitat informativa de la revista
com a mitjà de comunicació científica; b) Indicadors sobre la qualitat del procés editorial; c) Indicadors sobre la qualitat científica; d) Indicadors
sobre la qualitat de difusió i la visibilitat.
Paral·lelament a aquest procés, i aprofitant les sinergies corresponents, abordem de manera immediata un altre formidable repte de
la revista: la indexació en les Bases de Dades internacionals (BBdd) més reconegudes i visibles, en particular en el Social Science Citation Index (SSCI) de l’ISI-Thomson Scientific.
Creiem que aquest desafiament és factible d’aconseguir gràcies a la nostra història de publicació ininterrompuda durant aquests
anys, per la nostra producció intel·lectual, pel lideratge mantingut de la nostra gaseta com a revista científica en el transcurs d’aquest període
en el camp de les Ciències de l’activitat física i de l’esport en tota l’àrea de l’Amèrica Llatina, per ser la publicació en què ha editat els seus articles gran part del cos docent de les 23 facultats i centres de Ciències de l’activitat física i de l’esport que hi ha a Espanya i de gran part de la
intel·lectualitat llatinoamericana de la nostra àrea intel·lectual i d’un bon nombre d’autors d’Europa, per la confiança i consideració que sempre
han dipositat a la revista autors i institucions acadèmiques. I especialment per estar afavorida de manera permanent per l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya el suport institucional del qual i el suport intel·lectual del seu cos docent, amb cent professors especialistes del
nivell més alt, han estat decisius per a la seva subsistència i consolidació com a revista científica.
Apunts. Educació Física i Esports vol ser reconeguda com a revista de qualitat editorial i excel·lència científica en el nostre àmbit
intel·lectual, guanyar visibilitat i difusió, retornar valor afegit als seus autors i assessors i legitimar científicament el nostre camp acadèmic i
professional.
Javier Olivera Betrán
jolivera@gencat.cat
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