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Anys 1982-1983: Apunts d'educació física i
medicina esportiva.
Any 1984: Apunts. Revista de /'Institut Nacional
d'Educació Física de Catalunya

Aquest aniversari de la revista «Apunts» és una ocasió per mirar
enrera. En fer-ho m'impressiona la força i la il'lusió amb què
vàrem treballar en aquell període de refundació de l'Institut en
ser tranferit a la Generalitat de Catalunya. Teníem a les nostres
mans la possibilitat d'organitzar un centre superior de docència
i investigació en l'àmbit de l'esport i vàrem fer tot el possible
per realitzar-ho. La revista «Apunts» és com un testimoni escrit
de part de les coses que vàren passar aleshores.
Hi havia, en primer lloc, la idea de transformar funcionalment
l'Institut en un verdadera facultat de l'educació físca i l'entrenament esportiu. Aquest èmfasi en la dimensió funcional es
déu al fet que formalment havíem passat de ser Professors
d'educació física a ser Llicenciats en Educació Física. Els
canvis de titulació no havien suposat però uns canvis en la
concepció del centre ni en les exigències de formació contínua
dels docents. I aquest era el repte. Potser encara ho és ara ..
Hi va haver tot un treball de reconstitució de l'INEF que va
culminar en la creació de l'Organisme Autònom, cosa que
aleshores es veié com la més adequada per als nous objectius
i per aconseguir, concretament, l'autonomia que necessita
qualsevol centre de caire universitari.
Hi va haver una sensibilització pel tema de la recerca com una
manera de millorar la docència i fer de l'INEFC una institució
socialment rellevant en els temes d'activitat física i esport. Cal
recordar que alguns departaments com el de Ciències Socials, havien habilitat part del seu
espai com a laboratori.
Aquesta sensibilització investigadora va comportar la idea d'integrar el Centre Mèdic a l'estructura de l'INEFC com a un espai que materialitzava l'èmfasi en la recerca. Cal recordar com, en
aquest sentit, com el Centre Mèdic -mantenint la seva tasca investigadora, assistèncial i
pròpiament mèdica- va obrir-se a nous laboratoris. El de Psicologia que ja existia es va ampliar,
es va crear un espai per a Biomecànica, un per a Pedagogia i, també, un laboratori per a la
Recerca Esportiva.
Probablement em deixo coses i potser hi hagi imprecissions, però la idea fonamental és que
vàrem tenir un projecte d'incorporar la recerca a la pràctica professional dels professors
d'INEFC.
Un moment important en aquest procés va ser el de la decissió sobre la incorporació del grup
de metges, que havien vingut realitzant la seva tasca capdavantera d'investigació aplicada a
l'esport, a l'estructura funcional de l'INEFC. No es va aconseguir. La revista «Apunts» reflecteix
aquest fets amb la lògica inqüestionable del canvis de títol i de membres en l'equip de direcció
de la revista.
Hi ha un número de l'any 82 -el 73- que mostra la idea de continuïtat del nom de la revista.
S'hi afegeix el subtítol d'«educació física i medicina esportiva» que ja denota la decissió de fer
d'aquella revista el portaveu de l'Institut en totes les seves disciplines.
Hi ha un altre número, el81 de l'any 1984, on es mostra amb contundència la idea que la revista
«Apunts» sigui la revista que mostri tota la producció intel'lectual de l'INEFC i per això es canvia
novament el subtítol, que passa a ser el de «revista de l'Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya». Recordo que l'adopció d'aquest títol va costar molt, era excessivament formal;
(recordo que el subtítol de «Ciències del Moviment» i altres també varen circular ... ) En tot cas
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la idea era molt clara: es volia acceptar i aprofitar tota la tasca feta anteriorment i refundar-Ia per
a esdevenir la revista de l'INEF de Catalunya on tots els professors i investigadors de Barcelona
i Lleida i els seus col ·laboradors hi tinguèssin el vehicle natural d'expressió i comunicació.
Hi ha, tanmateix, el moment - a l'any 85- en què la revista «Apunts» es divideix i en surten
dues: «Apunts. Medicina de l'Esport» amb els números 85 i 86, i «Apunts. Educació Física» amb
els números 1 i 2. Aquesta separació sota el mateix nom «Apunts» marca la fi d'aquell projecte
o si més no significa una amputació d'aquell projecte.
Darrera els projectes i els moments que assenyalen els encapçalaments de la revista «Apunts»
hi ha persones, grups i interessos més o menys visibles. Jo destacaria, entre els visibles, en
Jesús Galilea que va compartir la idea del nou INEFC tot i ser un amic solidari d 'altres membres
del Centre Mèdic que potser no veien les coses com ell. Recordo particularment el seu desencís
el dia que l'INEFC no va voler, no va saber o no va poder incorporar els professionals d'aquell
centre a l'estructura funcional i al capítol de personal del nou Institut com a organisme autònom.
El seu desencís també va ser el meu.
La revista Apunts de l'INEFC, però, ha fet el seu curs i segueix actuant de reflex de la realitat
institucional i acadèmica que la sustenta. Més enllà de tot el que ha succeït hi ha, doncs , aquest
fet, que és positiu i que cal de celebrar.

