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La idea d'una revista dirigida als professionals de l'activitat física on es publiquen articles i treballs
originals que tenen el seu origen en la docència i en la investigació en l'àmbit de l'activitat física
i l'esport, és una de les possibles definicions de la nostra revista «Apunts». Fins aquí, amb
aquesta conceptualització, seria una revista més. Però com ja sap el lector, la revista «Apunts»
no és només això. És alguna cosa que està relacionada amb una forma de manifestar la manera
de fer i de sentir dels professors dels INEFC de Barcelona i Lleida, dels postgraduats que han
sortit d'ells i de tot el professorat dels INEF, o de les facultats de ciències de l'activitat física,
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que van desitjar i desitgen divulgar els seus treballs científics en la nostra revista. També en
aquest sentit i complementa l'anterior, la Revista representa institucionalment una imatge
externa de gran repercussió en els diferents àmbits polítics, socials, acadèmics, etc. Per això,
la nostra revista ha de ser mimada i elaborada per als objectius per als quals va néixer i per als
que està donant a la institució: satisfaccions i una imatge exterior valorable, sobretot, pel seu
caràcter acadèmic. Aquest preàmbul inicial forma part d'una manera de pensar a partir de la
qual es va desenvolupar la nostra feina, sobre el període 1988-1996 i pel qual l'actual direcció
de la revista ens sol·licita que ens manifestem.
Durant l'any 19881a revista «Apunts» va estar convulsi onada pels
canvis institucionals a la direcció de l'INEFC de Catalunya.
Canvis que es van traduir en un període transitori que va coincidir
amb els números 11-12, 13 i 14, números dels quals se'n van
fer càrrec un grup de professors. Hem de ressaltar, durant
aquest període, l'aportació del professor Jaume Casamort, a
partir de la qual es va poder reorganitzar la revista i es van
publicar els números 11-12, i 13, i també la decidida aposta de
José Antonio Sancha de continuar la publicació. Va ser un
període complex en el qual, des del meu punt de vista, la revista
va presentar moments agònics i dels més difícils -entenent la
continuïtat- de la seva curta història. A partir del número 14
comença a concretar-se la idea de rellançar la revista i és en el
número 15 -monogràfic de rendiment esportiu- on, amb una
nova secretària de redacció, Montserrat Iglesias, un nou consell
de redacció integrat pels professors Jeroni Saura, Alberto García-Fojeda i Jaume Casamort i el que subscriu com a director,
s'inicien modificacions importants més d'acord amb la situació
socioesportiva del moment. La revista, entre les renovacions
més importants, modifica el seu logotip, el seu nom «Apunts.
' .... e.l.nll
Educació Física» s'amplia amb «Apunts. Educació Física i Esports». Posteriorment, en el número 19 (1990), es converteix en
la primera publicació en aquest àmbit que s'edita en castellà i
català de forma separada, donant, per fi, resposta a una desitjada introducció de la nostra publicació a Sudamèrica. A partir
de 1990, la revista opta per perfilar la seva orientació editorial i
destaca l'aportació de publicar dos números monogràfics a
l'any (amb una temàtica abordada en profunditat) i dos números
amb blocs temàtics (ensenyament, rendiment, motricitat humana i àrea tècnicoprofessional) i, per tant, de temes molt diversos. Els diferents blocs tenen com
a objectiu l'aplicació a un dels camps de l'activitat física i l'esport proposats amb una excepció
-el bloc de motricitat humana- en la qual se situen els articles de les ciències aplicades en
l'activitat física i l'esport.
Durant el període 1990-1995 s'inicia un desenvolupament espectacular de la revista. El 1992,
la revista és testimoni d'excepció on s'observa la gestació i la culminació dels Jocs Olímpics i
on es pot comprovar el creixement físic dels INEF de Barcelona i Lleida, el trasllat de l'INEF de
Barcelona a Montjuïc i l'ampliació i millora de l'INEF de Lleida. Cal destacar el 1992 l'edició
extraordinària de la revista «Apunts», en color, que es va divulgar durant el Congrés Olímpic
Internacional (Comitè Olímpic Internacional) celebrat a l'INEF de Barcelona. Durant aquest
quinquenni es produeix l'acostament de la institució al món universitari que es manifesta en
diversos esdeveniments, entre els quals cal destacar la realització del primer programa de
doctorat, els cursos de tercer cicle, els seminaris internacionals, la lectura de tesis doctorals,
etc. La revista no ha estat aliena a aquesta situació i ha estat i és un mitjà vehicular i de
comunicació dels diversos programes de formació que es realitzen institucionalment.
A finals del 1996 es prepara el trànsit: el consell de redacció i la direcció de la revista preparen
el relleu. Considero necessari comentar que part dels objectius proposats al començament de
l'època 1988-1996-que es poden resumir en consolidar la revista (la revista arriba als números
44-45), fer-la participativa, de qualitat, vincular-la al món universitari etc.- s'han aconseguit en
gran part. És evident que altres objectius es van quedar en el tinter, però l'esforç realitzat va ser
important i en gran part poc conegut.
V~'Slon
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Ja en la seva definitiva etapa
de doble edició en catal¡j i en castellà,
el número 24 es va dedicar al trasllat
de l'INEFC a l'Anella Olímpica
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Per últim, la nostra valoració de vuit anys de feina està plena de satisfaccions i d'insatisfaccions,
suposo que com tot a la vida, però sens dubte aquests dos quadriennis van oferir la possibilitat
d'observar, participar i debatre en un projecte de qualitat que continua. Aquesta qualitat i
aquesta continuïtat són, possiblement, la nostra millor targeta de visita que es tradueix, en
definitiva, en l'estabilitat de la publicació.
No vull acabar sense recordar els nostres principals avaladors que han estat i són, d 'una part
els lectors i de l'altra, els qui amb les seves aportacions ja sigui en forma d 'articles, de
suggeriments, d 'informacions, de correccions, etc., han obert un camí de diàleg i debat
necessari per a una revista que desitja ser oberta i dinàmica. A tots ells i als qui van participar
en aquesta època, el nostre agraïment.

