EDITORIAL

Com ja anticipàvem a l'editorial del número anterior, amb aquest primer exemplar corresponent a
enguany s'inicia un nou cicle a la revista «Apunts». En aquesta etapa naixent volem plasmar
pràcticament totes les idees i inquietuds que manifestem al nostre escrit anterior. Som conscients que
tenim una fort responsabilitat per a continuar la línia de millora i desenVOlupament de la publicació
portada a terme pels nostres antecessors, tanmateix tenim el ferm propòsit d'afrontar un doble
desafiament: aconseguir que la nostra revista es constitueixi en una autèntica plataforma del nostre
pensament més qualitatiu que, alhora, contribueixi atransformar la realitat que ens envolta; i, al mateix
temps, aconseguir que «Apunts» sigui un referent editorial obligat en l'àmbit internacional de les
ciències de l'activitat física i l'esport.
Per assolir aquests reptes volem elevar el nivell de qualitat dels treballs publicats, tractant de conjugar
la validesa científica amb el valor divulgatiu i la seva rellevància intel·lectual (a la nostra àrea
socioprofessional) amb el procés d'aplicació posterior. Atal efecte, hem endurit el procés de selecció
dels treballs rebuts, mesura imprescindible per a poder obtenir una publicació de qualitat, prestigi i
incidència social. En aquesta línia, fem una crida pública a tots els membres del nostre àmbit
intel·lectual per tal que llegeixin la revista i la difonguin i, sobretot, hi participin activament amb les
seves idees, projectes, suggerències, crítiques, ... però també, amb les seves produccions més rutilants
que necessàriament hauran de ser inèdites, originals i rabiosament actuals. Sense la seva contribució
desinteressada aquest projecte no seria possible.
Per raons pressupostàries mantenim l'estructura actual de quatre números anuals, dos d'ells ordinaris
i els altres dedicats monogràficament a un tema, en els primers contemplem sis àmbits temàtics:
ciències aplicades a l'esport, educació física, rendiment i entrenament, activitat física i salut, gestió
esportiva i recreació , oci actiu i turisme. En tots els números plantegem un apartat que rep el nom de
«Miscel'lània» en la qual s'inclouen vàries seccions Fòrum «José María Cagigal», dedicat a presentar
(en cada publicació) el treball de caràcter humanístic més rellevant que es rep a la nostra redacció;
Tesis doctorals en la qual s'inclouen els resums d'aquestes que ens feu arribar; articles d'Opinió, per
a promoure treballs diversos que expressin diferents parers al voltant d'una problemàtica determinada;
i un espaci fix sobre el món de l'art titulat «L'esport en el museu». A més, s'oferiran diferents
informacions que considerem de interès pels nostres lectors. Més endavant, volem oferir acada número
una entrevista a un personatge rellevant del nostre entorn sociocultural efectuada per un altre notable
del nostre espai professional.
Hem renovat el nostre Consell Editorial (configurat orgànicament en el Consell Assessor i en el Consell
de Redacció) amb una acurada llista de professionals que col'laboren activament en el dinàmic procés
d'aportar idees, proposar projectes, divulgar la nostra revista i valorar els nombrosos treballs que anem
rebent. Gràcies atots ells per la seva generosa ajuda. No obstant això la revista som tots, els que estem
directament implicats en la seva gestió i els altres, sense la participació directa d'aquest segment la
publicaciÓ seria inviable tal i com l'entenem avui. Per aquest motiu, la relació de col·laboradors que
participen en el Consell Editorial ha de ser oberta, flexible, transparent i renovable en funció de les
necessitats de la publicació i dels interessos dels seus lectors.
Per acabar ens agradaria apel'lar als lectors i/o professionals de les ciències de l'activitat física i l'esport,
a l'INEFC i altres ens socials que amparen i possibiliten l'existència de la revista, perquè amb el seu
esforç, determinació i orgull «Apunts» es constitueixi en una eina eficaç en la difusió del nostre
pensament i contribueixi per tant a la dignificació social i intel·lectual de l'educació física i l'esport,
ajudant a millorar la realitat social.
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