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A la fi del passat mes d’abril, després d’haver estat 
elegit pel claustre general de la nostra institució i refe-
rendat pel Consell Rector de l’Organisme Autònom de 
l’INEFC, vaig assumir el càrrec de nou director de l’INEF 
de Catalunya (INEFC). Per algú que es va llicenciar en la 
primera promoció sorgida de l’INEFC de Barcelona i que 
la major part de la seva vida professional ha estat en el 
nostre Organisme, no deixa de ser una enorme satisfac-
ció i un immens honor accedir a la màxima responsabili-
tat de la meva institució. Fa trenta anys que estic vinculat 
a l’INEFC de Barcelona en diverses tasques acadèmiques 
i de direcció, però aquesta nova responsabilitat és per 
a mi un autèntic desafiament, en què espero envoltar-
me de bons equips de treball i aportar el millor de mi en 
aquest apassionant projecte col·lectiu que és l’INEF de 
Catalunya.

Encara que estem immersos en una greu crisi sense 
precedents coneguts que està generant un context social 
i econòmic particularment difícil per a les institucions pú-
bliques, espero poder aportar l’experiència acumulada 
durant aquests tres decennis d’exercici acadèmic i de 
gestió, que unida a la meva il·lusió indestructible i als pro-
jectes programats per a aquest nou camí, em permeten 
iniciar aquesta nova etapa professional amb la confiança 
i determinació necessàries per abordar les metes que ens 
hem traçat i situar l’INEFC al lloc que li correspon. Treba-
llar per aconseguir transformar les possibles dificultats 
en oportunitats de millora serà una màxima que en gran 
manera haurà de guiar l’INEFC cap a noves iniciatives i 

projectes, coexistint amb els actuals, que romanen actius 
i vius, els quals volem continuar potenciant en la mesura 
del seu caràcter estratègic.

La revista Apunts. Educació Física i Esports és un 
dels projectes estratègics de l’INEF de Catalunya. Des 
de la direcció de l’INEFC considerem aquesta publicació 
de gran rellevància per a la projecció de l’Institut, tant 
a Espanya com a Iberoamèrica, així com en països de 
parla no hispana. La seva tasca de promoure i divulgar 
el coneixement científic en l’àmbit de l’educació física i 
l’esport, al llarg de més de vint-i-cinc anys, la converteix 
en un instrument de primera magnitud per als objectius 
acadèmics i d’investigació de l’INEF de Catalunya. La 
seva incidència en la millora del camp disciplinari que 
li és propi ha contribuït sens dubte a la transformació 
del nostre àmbit socioprofessional. Aquesta situació 
es deu, en gran manera, al treball desenvolupat pels 
professionals responsables que estan al capdavant 
d’aquesta revista.

Apunts. Educació Física i Esports es troba en aquest 
moment en un procés de transformació i internaciona-
lització per convertir-se en una publicació científica d’alt 
impacte. La seva inclusió en diverses bases de dades 
bibliogràfiques internacionals ja és un fet. Aconseguir 
una més àmplia difusió entre aquestes es planteja com 
un dels objectius i un dels reptes immediats a aconse-
guir. A això s’uneix la necessitat i l’interès per publicar 
articles de qualitat científica contrastada, a través d’un 
procés de selecció exigent i rigorós d’acord amb el perfil 

Apunts per al segle xxi

 
Moment crucial

Apunts. Educació Física i Esports és un dels projectes estratègics de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC). La direcció de l’INEFC promou intensament la transformació i internacionalització de la nostra revista per 
convertir-la en una publicació científica d’alt impacte.

Crucial Moment
Apunts. Educació Física i Esports is one of the strategic projects of INEFC (National Institute of Physical Education of Catalonia). 
INEFC’s Board strongly fosters the transformation and internationalization of our magazine in order to become 
a high-impact science journal.
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de  revista que es pretén, que aporti novetats significati-
ves en el nostre àmbit disciplinari. La reestructuració del 
del Consell Editorial i del Consell Assessor, per aconseguir 
els paràmetres d’exogàmia exigits, així com la interna-
cionalització d’aquests, també forma part dels objectius 
de caràcter immediat que han de contribuir al posicio-
nament de la publicació que es persegueix. Tot això ha 
de redundar en l’obtenció d’un factor d’impacte rellevant 
d’acord amb el nivell de categoria de revista que es desit-
ja des de la Institució.

En definitiva, ens trobem en un moment crucial 
per al futur d’Apunts. Educació Física i Esports, que 
continuarà sol·licitant un esforç notable per a la seva 
constant millora d’acord amb l’exigent àmbit de les 

 revistes científiques. Esperem que aquests processos 
d’actualització i millora derivin en el compliment dels 
objectius plantejats i s’obtinguin els resultats desitjats. 
Per a aquesta important empresa, comptem ineludible-
ment amb tot l’equip editor que participa en la seva ela-
boració, així com amb els autors que presenten els seus 
articles a la nostra revista. Sense oblidar els lectors, 
destinataris dels seus continguts i element imprescindi-
ble de la cadena de vida de la revista. A tots ells, el nos-
tre major agraïment per la seva dedicació, contribució i 
suport al llarg de tots aquests anys i el nostre fervent 
desig de poder continuar comptant en el futur amb tots 
els que fan possible Apunts Educació Física i Esports 
cada trimestre.

agustí boixeda de miquel 
Director de l’INEF de Catalunya


