EDITORIAL

Nova etapa
Amb aquest primer número de l’any 2003, la revista Apunts. Educació Física i Esports inicia una nova etapa.
Aquesta es defineix per uns canvis que volen incidir en la qualitat dels continguts i en la millora del servei a
l’univers de les ciències i les professions lligades a l’activitat física i l’esport.

Pel que fa a l’organigrama de la revista, es presenta un nou Consell Editorial en el que estan representades quatre
institucions significatives de la docència, la recerca i les aplicacions tecnològiques a l’activitat física i l’esport a
Catalunya. Agraeixo personalment a Josep M. Padullés Riu, Andreu Camps Povill, Guillermo Pérez Recio i Ramon
Balius Matas la seva implicació en l’esforç renovat per a la continuïtat de la revista Apunts.

Una de les primeres decisions del Consell Editorial ha estat reconèixer el treball de Ramon Balius Juli fent-lo
responsable de l’àrea d’Art i Esport, donant a aquesta àrea un tracte equivalent a d’altres seccions de la revista. De
la mateixa manera, s’ha volgut reconèixer també el paper central de Montserrat Iglesias Dalmau en la confecció i la
bona marxa de la nostra publicació fent que la Secretaria de Redacció figuri de manera destacada.

En segon lloc i en base a les propostes dels membres d’aquell Consell, s’ha format un nou Consell Assessor. La
seva composició ha estat oberta als professionals de les quatre institucions representades i se n’ha convidat a
altres en base als seus mèrits i als diversos àmbits que representen. Amb aquesta ampliació es pretén, entre altres
coses, que la selecció dels articles es faci en base a l’informe imparcial de tres assessors i tenint en compte
principalment la qualitat dels originals presentats.

Pel que fa a l’estruc tura de la re vista aquesta seguirà amb la seva doble ofer ta: números amb diferents seccions
o apar tats temàtics, i números mo nogr àfics. Pel que fa als apar tats temàtics i tal com es pot constatar en les
nor mes per a la pre sentació d’ori ginals, s’obser varan al guns canvis: El primer és que hem do nat un mateix
trac tament a tots els apartats a fi que el caràcter multidisciplinar i cultural ment obert de la nos tra pu blicació
quedi nítidament dimensionat. El segon és que hem modificat lleugerament la definició dels àmbits temàtics per
tal d’assenyalar que tenim un interès en servir especialment als diferents àmbits professionals de l’activitat
física i l’esport. En aquest sentit, hem separat Entrenament Esportiu de Preparació Física, donant una
presència nítida a aquesta segona activitat professional tradicional dels llicenciats en ciències de l’activitat
física i l’esport. Cal dir, en tot cas, que la de finició d’aquestes seccions és oberta i que el nostre in terès és
anar-les ajustant a les exigències i els criteris més adequats de classificació. De moment, i pel que fa a aquest
número i al següent, donarem prioritat a la publicació del màxim de treballs ja acceptats anteriorment agrupats
en apartats genèrics i provisionals.
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Dins de la estructura temàtica que proposem volem destacar especialment el Fòrum J. M. Cagigal, el qual, amb el
títol “Esport, Ciència i Cultura” vol convidar al diàleg i al debat sobre els temes més generals i contextuals que
afecten l’univers de l’activitat física i l’esport. En aquest sentit, proposem que la participació en aquest fòrum es
faci seguint, en principi, dues pautes: Una primera que, en termes de diàleg entre un ponent i un crític, donés
vitalitat acadèmica a la revista i complís amb un criteri actual per a la seva valoració. I una segona, en forma
d’entrevista, en la línia ja iniciada en la etapa anterior.

Pel que fa als monogràfics, creiem que és un dels actius de la revista que cal fomentar pel que signifiquen de
producció intel·lectual concentrada en un tema i de possibilitats de servir oportunament a qüestions que
socialment es mostren rellevants.

Cal fer esment, per últim, a les normes de presentació d’originals a la revista que han d’actuar de guia per als
autors i també per als assessors en la seva tasca de revisió formal. El seguiment d’aquestes normes facilitarà el
procés de recepció, revisió i publicació. Per aquesta raó invitem tothom a tenir-les en compte.

Més enllà de les intencions del Consell Editorial i meves, que volen incidir en la millora de la qualitat dels articles i
atendre particularment als diferents professionals de l’àmbit de l’activitat física i l’esport, hi ha la necessitat de
renovar la il·lusió i la motivació per aquest projecte acadèmic que és la revista Apunts. Per aquesta raó, aquestes
últimes ratlles volen ser una invitació a tots els lectors de la revista a ser actors de la seva realització i de la seva
evolució.

JOSEP ROCA I BALASCH
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