
EDITORIAL 

És un fet constatat que la modalitat esportiva de l'Hoquei sobre patins ha obtingut èxi ts 
al nostre país de molta transcendència, assolint els màxims títols mundials i europeus en 
la seva evolució històrica. En l'actualitat, ser campions del món és un reflex d'aquesta 
evolució i permanència del nostre Hoquei en els alts nivells de competivitat demostrats. 
Això comporta un conjunt de satisfaccions que passen per uns Jocs Escolars i per uns 
clubs que desenvolupin l'esport de base, altres clubs que treballin l'esport de mig i alt ni
vell, i per l'estructura de la Federació, que possibilita que uns tècnics i jugadors puguin 
realitzar la seva feina per apropar-se a aquests èx its. Però, normalment, tot això ho fan 
persones. Aquestes representen institucions, de major o menor relleu, que fan poss ible 
que l'Hoquei sobre patins sigui en la seva situació actual. Aquestes persones porten a 
terme funcions directives, tècniques, de joc, etc. que contribueixen a l'optimitzac ió 
d'aquest esport. 
Aquesta situació té el seu context històric i persones que avui ocupen llocs de prestigi 
internacional en el món de l'esport, com el Sr. Joan Antoni Samaranch, van contribuir 
en el seu dia a que l'Hoquei sobre patins tingués unes bases sòlides sobre les quals as
seure's. 
Si bé les institucions són una necessitat, no són per si mateixes generadores d'eficàcia, i 
són els individus els qui , amb la seva inquietud i responsabilitat, defineixen les accions 
humanes i, és clar, de l'esport. Els organitzadors de l'Hoquei sobre patins no han d'obli 
dar, pels motius exposats, que el rendiment esportiu de la resta dels països va progres
sant i que ja són vàries les seleccions nacionals que poden ocupar el primer lloc. Les 
nostres estructures han d'adaptar-se i evolucionar segons les situacions per a permetre, 
com és el desig de tothom, mantenir o fins i tot millorar el nostre rendiment esportiu. 
Són molts els arguments descrits i moltes les motivacions perquè aquest any, en el seu 
primer número, la revista Apunts. Educació Física i Esports dediqui un Dossier a 
l'Hoquei sobre patins. 
Concloem agraint la col.laboraeió dels directius, tècnics i jugadors de la Federació Es
panyola de Patinatge, en la modalitat d'Hoquei sobre patins, que amb el seu ajut. junta
ment amb la resta d'articulistes, han fet possible que aquest Doss ier es publiqui. 
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Pocs són els qui dubten que l' Hoquei sobre patins és un esport que s'adapta singulannent al nostre 
tarannà i a la nostra manera de divertir-nos. Per a reeixi r en un esport és necessari que els seus 
practicants s' hi diverteixin i afegeixin aquella pinzellada d'esforç i d 'alegria que converteix la 
pràctica esportiva en un joc de campions. I l'Hoquei sobre patins ha assolit a casa nostra un altís

.sim nivell mundial. 
La re iteració amb què l'equip espanyol s'ha proclamat Campió del Món i la continuïtat amb què 
els equips de elub del nostre país han arribat al cim de l' Hoquei europeu ho demostren. Aquestes 
realitats no han estat fruit de l' atzar ni de la casualitat. L' Hoquei sobre patins és un esport que 
s'adapta perfectament al nostre caràcter, barreja de renexió i d 'espontaneïtat, de rapidesa en el ju
gador i d'esperit col.lectiu en l'equip, de domini de la tècnica individual i del plantejament tàctic 
que canalitza Ics victòries. Per això, l'últim mig segle aquest esport ha passat d'ésser un esport 
d'amics a convertir-se en un espectacle de multituds. 
El primer Campionat del Món que l'equip espanyol va conquerir fou la primera explosió d 'alegria 
de tot un país. Era el primer gran triomf del nostre esport a nivell mundial. I després d'aquelles 
jornades l' Hoquei ha seguit un creixement inesperat. No solament al nostre país, sinó pertot. Els 
Campionats del Món han travessat l'Atlàntic , han conegut nous països, han guanyat nous afecc io
nats. I dintre de poc, el 1992, serà esport de demostrac ió als Jocs Olímpics de Barcelona. 
Per tot això es justifica que Apunts. Educació Física i Esports li dediqui tot un dossier. 

Joan Antoni Samaranch . 
President del C.O.1. 
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