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EDITORIAL 

Recentment, a l'octubre de 1995, la revista Apunts d'Educació Física i Esports va 
complir la seva primera dècada d'existència amb un balanç de més de quaranta 
números. En aquest període la nostra publicació s'ha convertit en una de les 
publicacions periòdiques més notables de l'àmbit socioprofessional de l'educació 
física i l'esport. La revista constitueix una magnífica talaia de les nostres experiències, 
estudis, investigacions i coneixements en tots els indrets de l'orbe en els que es rep 
periòdicament la nostra gaseta trimestral. Ens consta que a l'Amèrica llatina s'ha 
constituït en un autèntic capvdavanter del nostre pensament, per la excel·lent acollida 
inteJ.lectual que se li dispensa, de tal manera que podem dir que en l'actualitat Apunts 
d 'Educació Física i Esports és la revista de parla hispana més prestigiosa de la nostra 
àrea cultural. I, com a tal, s' ha consolidat com un referent important en l'àmbit 
internacional de publicacions sobre educació física i esport. 

D' altra banda, la nostra publicació cobreix també una importantísima demanda a 
Catalunya i demés territoris de cultura catalana, amb la versió en llengua catalana. 
La doble versió, català i castellà, suposa un esquema vàlid i correcte en l'àmbit de 
divulgació natural de la revista, essent al nostre enteniment una de les claus de la 
consideració d'Apunts com una de les gasetes més divulgades i prestigioses de la 
nostra àrea socioprofessional. 

Com ja hem anticipat, a l'octubre de 1985 va sortir el primer número de la revista 
de l'INEF de Catalunya, doncs anteriorment es publicava una revista conjunta 
entre l'INEFC de Barcelona i el Centre de Medicina Esportiva de Barcelona 
anomenada Apunts de Medicina Esportiva i Educació Física . Aquesta publicació 
fou el fruit de la coHaboració d'aquestes dues entitats i va correspondre a l'etapa 
de formació i consolidació de l'INEFC de Barcelona com a institució docent i 
d' investigació. Amb la configurac'ió de l'INEF de Catalunya com a Organisme 
Autònom i dos centres Barcelona i Lleida, va sorgir la necessitat de crear una 
revista pròpia (aprofitant la llegendària herència del nom anterior: Apun
tes/Apunts, amb més de vint-i-cinc anys d'exercici professional i divulgatiu) . La 
nova publicació va sortir amb un format diferent a l'actual i versió en català, amb 
una separata dels articles en llengua castellana. A Catalunya va tenir des del 
principi una bona acollida, però era precís superar el repte de la seva divulgació 
fora de l'òrbita cultural catalana. El juliol de 1989, aprofitant l'edició d'un 
monogràfic especial sobre educació física (números 16 i 17), es va iniciar el cicle 
de l'edició de la publicació en dues versions: català i castellà, amb el qual es va 
emprendre una fase de definitiva implantació de la nostra gaseta a la resta de l'Estat 
i en tota l'àrea llatinoamericana. 

A l'actualitat ens trobem amb una revista consolidada, que presenta un bon nivell 
de difusió als circuits socioprofessionals de l'educació física i l' esport, essent 
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considerada com a una publicació generalista, participada (bàsicament) per autors 
del país, i l'especifitat de la qual ve donada pels monogràfics periòdics (general
ment dos a l'any) que es publiquen al fil de les propostes presentades. 
Des d'aquesta editorial volem agrair els rectors anteriors de la publicació i els seus 
respectius equips de treball, des del seu inici, tots els esforços realitzats per a 
configurar aquesta/nostra revista entre les publicacions de referència internacional 
en el món de l'educació física i l'esport. La nostra intenció, com a nou equip rector 
de la gaseta trimestral, és prendre fermament el testimoni del relleu i continuar la 
seva obra amb el fi de consolidar la posició assolida i situar la nostra gaseta entre 
l'elit mundial. 
Apunts d'Educació Física i Esports , revista de l'INEFC, es deu a l'institució 
rectora que la sustenta i també a la societat a la que pertany aquest ens. En aquesta 
línia pensem que la publicació deu ser la talaia natural dels estudis, treballs i 
investigacions més sòlids dels membres d'ambdós centres, observant, però, un alt 
nivell de rigor a la selecció dels treballs per a publicar. Hem de millorar la qualitat 
i utilitat dels estudis exposats a la revista. Necessitem, en suma, realitzar una aposta 
per la qualitat dels articles, tenir en compte l'interès dels mateixos per als lectors 
i, a més, la seva possible aplicació pràctica en el repte col· lectiu de millorar el 
nostre entorn. Aquests tres objectius han de ser una constant en l'elaboració de 
cada número. 
La revista ha de ser generalista a l'estil de les grans revistes del seu gènere que 
s'editen a l'àmbit internacional, encara que sense caure en un cert elitisme que 
desconnecti la revista de la realitat que l'envolta. L'especifitat ha d'assolir-se 
mitjançant la publicació de dos monografies per any sobre temes escollits amb 
molta cura en funció dels tres principis exposats amb anterioritat. 
Paral·lelament a la necessitat de comptar amb els millors treballs de la nostra institució 
per a construir els números de la nostra revista, estimulant el treball intel·lectual de 
caràcter divulgatiu, també hem de comptar amb els autors més notables del nostre 
país i de l'estranger, amb la finalitat de configurar una publicació de qualitat, plural, 
oberta, tolerant i sensible als problemes més acuïtats de la nostra societat. Aquesta 
publicació ha de constituir-se en un aparador de les nostres produccions més rutilants 
i en una avantguarda del pensament nacional (amb oportunes aportacions del camp 
internacional) entorn de l'àmbit de l'educació física i l'esport. Per a això, cal que 
Apunts d'Educació Física i Esports estigui perfectament connectada i interaccionada 
amb la realitat dels nostres dos centres (pla d'estudis, línies preferencials d'investi
gació, programes de doctorat, cursos de postgrau, etc.) i amb el context sociocultural 
-nacional i internacional- al que pertany. 
Finalment, com a responsable del nou equip directiu d'aquesta nova etapa 
d'Apunts, només em resta reafirmar el nostre compromís professional de treballar 
en pro dels plantejaments exposats en aquesta editorial, amb el ferm propòsit 
d'aconseguir que la nostra revista sigui una autèntica ambaixadora del nostre 
pensament i ajudi a transformar la realitat que ens envolta. 

Dr. Javier Olivera Betran 
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