
Amb aquest nú me ro fi na lit za una eta pa

en la re vis ta Apunts. Edu ca ció Fí si ca i

Esports. L’e quip de di rec ció de la re vis ta

dei xa aques ta pu bli ca ció des prés de sis

anys de man dat i 24 nú me ros edi tats (del

47 al 70). Du rant aquest pe río de hem cres -

cut en quan ti tat i en qua li tat, i hem pas sat

de ser una pu bli ca ció lí der en el te rri to ri na -

cio nal i lla ti noa me ricà en l’àmbit de les

cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, a ser

un re fe rent im por tant del nos tre camp a

l’àrea in ter na cio nal de pu bli ca cions, amb

un im pac te in tel·lec tual crei xent. Gràcies a

tot hom per ha ver-ho acon se guit: au tors per 

l’ori ginalitat  i la qua li tat dels vos tres tre -

balls de sin te res sats, als lec tors per la

 vostra fi de li tat i com pli ci tat i a l’INEF de

Ca ta lun ya pel seu su port ins ti tu cio nal i fi -

nan cer. Per a no sal tres, di ri gir la re vis ta ha

es tat un plaer i un or gull, atès que Apunts

ha es de vin gut una am bai xa do ra efi caç del

nos tre pen sa ment en pro d’un es port i d’u -

na edu ca ció fí si ca que con tri buei xi mi llor a

la in ter pre ta ció i l’e du ca ció de l’ho me.

A tots els nú me ros hem pro cu rat de re fer -

mar el nos tre com pro mís ini cial amb la

qua li tat i l’o ri gi na li tat dels tre balls pu bli -

cats, en pro de la hu ma nit za ció de l’e du -

ca ció fí si ca i l’es port i de la dig ni fi ca ció del 

nos tre es ta tus cien tí fic i acadè mic. Hem

trac tat de pu bli car ar ti cles ge nuïns, ri go -

ro sos i pragm àtics, que si guin de l’in terès

dels nos tres lec tors i que pu guin con tri buir 

al rep te col·lec tiu de trans for mar i mi llo rar 

el nos tre en torn. Des de l’òrbi ta per so nal,

hem cre gut en una re vis ta ober ta, to le -

rant, hu ma nis ta, in de pen dent, dinà mi ca,

al ser vei de la nos tra so cie tat i par ti ci pa da

prin ci pal ment per per so nes del nos tre en -

torn cul tu ral. Des de l’òrbi ta tècni ca, hem

de fen sat una re vis ta ge nuï na, cien tí fi ca,

pro fes sio nal i di vul ga ti va.

En aquest temps s’han rees truc tu rat les

 diverses sec cions plu ri dis ci pli nars de la re -

vis ta, en fun ció de les àrees de desen vo -

lupament teò ric i pràctic del nos tre àm -

bit so cio pro fes sio nal, sens meny ste nir els

exem plars de di cats a es tu dis temà tics amb 

carà cter mo nogr àfic. Hem inau gu rat el

“Fòrum José Ma ría Ca gi gal”, sec ció fixa on

s’han anat edi tant els ar ti cles de mar cat

carà cter hu ma nís tic, en ho me nat ge per ma -

nent al nos tre gran pen sa dor. Ha es tat

crea da la sec ció “Te sis Doc to rals” amb les

da des i els re sums de les da rre res te sis

doc to rals lle gi des. Han es tat cons ti tuï des

les sec cions “L’Esport al Mu seu” i “L’Es -

port a la Bi blio te ca”. Ha es tat con fi gu ra da

la sec ció fixa “Dona i Esport” per tal d’o fe rir 

un es pai pro pi als tre balls i ex pe rièn cies re -

la cio nats amb aques ta temà ti ca. Hem in -

cor po rat la sec ció d’“Entre vis tes”, amb

presè ncia va ria ble. I, a més a més, ha es tat 

in tro duï da una lí nia nova en l’a par tat d’e di -

to rial, on el di rec tor de la re vis ta ha pro cu -

rat mar car una lí nia de pen sa ment mit jan -

çant edi to rials que res po nien genè ri ca ment 

a l’e pí graf “Apunts per al se gle XXI”.

Des del punt de vis ta for mal, han es tat subs -

tituïdes i am plia des les “Nor mes de pre sen -

ta ció d’o ri gi nals. Re co ma na cions per als

 autors” per tal d’o rien tar els au tors en la pre -

sen ta ció de tre balls més uni for mes i ri go ro -

sos, com co rres pon a una re vis ta d’a bast in -

ter na cio nal. Tam bé hem in ten tat, de bon

 començament, que les nos tres por ta des cor -

responguessin a mo tius ar tís tics (qua dres

pict òrics, es cul tu res simb òli ques, dis senys i

re pre sen ta cions ar tís ti ques en ge ne ral) tot

sub sti tuint pro gres si va ment les fo to gra fies

clàssi ques, en lí nia amb el com pro mís de la

pu bli ca ció amb l’art i l’hu ma nis me. Fi nal -

ment, amb la irrup ció de les no ves tec no lo -

gies com a ins tru ments de crei xe ment i co -

mu ni ca ció, Apunts va crear, el 1999, la seva 

pàgi na web (http://www.inefc.es/apunts).

Du rant el pe río de 1997-2002 es va ini ciar

una lí nia de con ti nuï tat i, al ho ra, de pro -

gres sió en la tra ject òria de la re vis ta i s’hi

van in tro duir gra dual ment aquests can vis

en l’es truc tu ra in ter na i ex ter na. El nos tre

ob jec tiu con sis tia a man te nir les fi tes de l’e -

ta pa an te rior i, des d’u na po si ció es ta ble i

con so li da da, rees truc tu rar pro gres si va ment

tots els as pec tes de la re vis ta sen se in cre -

men tar-ne el pres su post. En una pri me ra

eta pa, vam acon se guir que Apunts. Edu ca -

ció Fí si ca i Esports fos la pri me ra re vis ta del 

món, es cri ta en cas tellà, en l’àmbit de l’e du -

ca ció fí si ca i l’es port (en ca talà ja ho era).

Des prés, en una se go na eta pa, hem tre ba -

llat per acon se guir que la nos tra re vis ta fos

un re fe rent mun dial en tre to tes les re vis tes

de carà cter ge ne ra lis ta, cien tí fic i di vul ga tiu

en les di ver ses llen gües, amb un ín dex d’im -

pac te in tel·lec tual no ta ble en tre les pu bli ca -

cions del seu gène re.

Aquest és, jus ta ment, el nos tre rep te ac tual, 

con so li dar-nos en tre les re vis tes del seu

gène re de més im pac te in tel·lec tual. Cal

que con ti nuem es sent am bai xa dors de  la

nos tra cièn cia, de la nos tra hist òria, de

la nos tra cul tu ra i dels nos tres au tors en les

al tres àrees cul tu rals i acon se guir un lloc de

pres ti gi en tre les mi llors pu bli ca cions pe riò -

di ques de la co mu ni tat in ter na cio nal. Des

d’a ques ta da rre ra edi to rial, en l’ho ra agre -

dol ça del co miat, agra per dei xar un pro jec -

te in tel·lec tual tan es ti mu lant i dol ça per ha -

ver com plert ho nes ta ment amb el nos tre

com pro mís, no més ens res ta de sit ja llarg i

fruc tí fe ra vida per a Apunts. Edu ca ció Fí si -

ca i Esports, la re vis ta de tot hom i per a

tothom.
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