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Avui és un dia de festa, la revista de l' INEFC Apunts. Educació Física 
i esports compleix cinquanta números ininterromputs. Es va co
mençar aquest camí a l'octubre de 1985 com Apunts. Educació 
Física heretant el nom i l'empremta de la seva progenitora Apunts 
d'Educació Física i Medicina de l'Esport, que va ser creada el 1964 
amb el nom d'Apunts de Medicina Esportiva, de la qual se'n va 
separar. En tots aquest anys s'ha escrit una bonica història que avui 
intentem recomposar a través dels seus protagonistes. Hem con
vidat totes les persones que, en el passat, van tenir la responsabi
litat de dirigir la nostra revista perquè ens expliquin la seva expe
riència i ens manifestin les seves impressions en aquest aniversari, 
que serviran com a punt de trobada entre el passat i el present. 
D'una banda volem retre homenatge a totes aquelles persones que 
amb la seva il'lusió , esforç i ambició professional van saber conduir 
aquesta publicació al lloc que ocupa avui en dia. D'altra part, 
aprofitem la celebració com a punt d'inflexió i anàlisi del nostre 
projecte editorial, per la qual cosa hem encomenat a un equip 
independent un estudi de l'impacte de la revista entre les publica
cions científiques i tècniques de l'educació física i l'esport en 
llengua espanyola. 
En aquest estudi, el desenvolupament i resultats del qual estan 
continguts en el primer article d'aquest número especial .. Anàlisi 
sistemàtica de la rellevància de les revistes cientificotècniques en 
ciències de l'esport en llengua espanyola", es considera la nostra 
revista més científica que tècnica i se la situa com la principal 
publicació en el desenvolupament i divulgació del coneixement 

científic en llengua espanyola. L'alt percentatge d'investigacions originals que conté, l'important 
nombre d'articles inèdits que conformen la revista, el fet de ser la publicació més citada entre 
totes les revistes estudiades (des de la pròpia i, sobretot, des de les altres revistes), el fet 

d'ocupar la segona posició (a molt poca distància de la primera) entre les revistes més 
consultades a les sales de biblioteca, el fet detenir la tirada més alta d'exemplars, el fet d'erigir-se 
en l'actualitat com la publicació degana del nostre espai intel·lectual en l'àmbit cultural 

llatinoamericà (sent successora de la seva publicació mare, Apunts de Medicina Oeportiva), 

entre d 'altres raons, avalen el nostre liderat. 

Conscients del nostre present i de la important responsabilitat adquirida, hem de continuar en 

la línia empresa i preparar el futur que se'ns presenta esperançador. 

Des de l'òrbita tècnica, pretenem fer una revista genuïna, científica, professional i divulgadora. 

Genuïna perquè volem ser únics en la nostra manera d'enfocar la publicació, perquè els nostres 
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autors són únics i ens envïen els seus treballs inèdits de manera lliure i sense compensació 
material i perquè els nostres lectors ens elegeixen i ens prefereixen majoritàriament respecte a 
les altres. Científica perquè està fonamentada en treballs originals d'investigació científica i de 
reflexió crítica. Professional perquè els nostres articles han de ser inèdits, didàctics i aplicables, 
en què s'exposin amb ordre, claredat i de forma amena i illustrada, els missatges d'autorls al 
professional amb la finalitat que aquest pugui desenvolupar els conceptes, experiències i 
coneixements recollits de la nostra gaseta en el seu propi àmbit laboral. Divulgadora perquè 
tenim l'obl igació de difondre el coneixement i l'experiència professional eficaç per a tots els 
nostres col'legues (especialistes o no), estudiants i públic en general. 
Des de l'òrbita personal, procurem que la nostra revista sigui oberta, tolerant, humanista, 
independent, dinàmica, al servei de la nostra societat i participada bàsicament per gent del 
nostre entorn cultural. Oberta perquè no fem distincions de raça, pensament, ideologia política 
o qualsevol altre impediment social o cultural (sense detriment d'imposar els criteris restrictius 
de tota revista de prestigi: rellevància en l'àrea temàtica de la publicació, qualitat i originalitat 
dels treballs i utilitat d'aquests). Tolerant perquè acceptem tot tipus d'interpretacions fonamen
tades en les dades obtingudes o opinions argumentades en la bona lògica, sempre i quan es 
regeixen pel respecte i la tolerància cap a altres autors o plantejaments dels quals es discrepa. 
Humanista perquè la finalitat última de la revista és ajudar l'home en la seva travessia per la 
vida, l'activitat fís ica recreativa, l'esport o l'educacIó física són mitjans que ens serveixen per 
incidir sobre ell, aquests mitjans i els seus instruments han d'estar al servei de l'home i no a 
l'inrevés. Independent perquè la nostra revista ha de tendir cap a la llibertat de pensament i 
acció. Dinàmica perquè la publicació ha d'ajustar-se contínuament als constants canvIs socials, 
culturals i tecnològics del nostre temps. AI servei de la nostra societat que és qui ens sustenta 
i a la qual ens devem, per corregir-la i millorar-la en la mida del que és possible. Participada per 
gent del nostre entorn: els seus rectors, els autors i els lectors constitueixen el triangle bàsic 
d'interacció d'una realització com aquesta, els tres estaments estan formats bàsicament per 
persones del nostre àmbit cultural; els primers pensen en el seu públic, dirigeixen i decideixen; 
els segons, que pertanyen al públic, estudien, treballen i proposen, i els lectors llegeixen, 
apliquen i decideixen amb la seva fidelitat, o no, l'acceptació de la revista. 
Hem contret, amb la societat que ens fa possible, una important responsabilitat, ja que, no en 
va, ella ens ha considerat la primera revista cientificotècnica d'educació física i esports en llengua 
espanyola i s'espera molt de nosaltres. El pas següent és consolidar-nos en aquesta rellevant 
posició i seguir ajudant els professionals del nostre sector i el públic en general de la nostra 
àrea sociocultural per optimitzar, des d'aquesta particular atalaia, el nostre context social. 
Paral·lelament hem de col'locar la nostra revista entre les revistes del seu gènere de més gran 
impacte internacional. Hem de ser ambaixadors de la nostra ciència, de la nostra història, de 
la nostra cultura i dels nostres autors, en les altres àrees culturals i aconseguir un lloc de prestigi 
entre les millors publicacions periòdiques de la comunidad internacional. Les noves tecnologies 
són un desafiament constant de creixement i divulgació que no podem desaprofitar, per la qual 
cosa hem de situar la revista a lnternet, editar els continguts temàtics amb el sistema CD-ROM 
i adequar la publicació als nous reptes audiovisuals. Resumint, volen mostrar-nos, donar-nos 
a conèixer i ser acceptats. 
Avui és un dia de festa i m'he permès de somiar. .. 
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