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Nova etapa

Amb aquest pri mer nú me ro de l’any 2003, la re vis ta Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports ini cia una nova eta pa.

Aques ta es de fi neix per uns can vis que vo len in ci dir en la qua li tat dels con tin guts i en la mi llo ra del ser vei a

l’u ni vers de les cièn cies i les pro fes sions lli ga des a l’activitat física i l’esport.

Pel que fa a l’or ga ni gra ma de la re vis ta,  es pre sen ta un nou Con sell Edi to rial en el que es tan re pre sen ta des qua tre 

ins ti tu cions sig ni fi ca ti ves de la docè ncia, la re cer ca i les apli ca cions tec nolò gi ques a l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port a

Ca ta lun ya. Agraei xo per so nal ment a Jo sep M. Pa du llés Riu, Andreu Camps Po vill, Gui ller mo Pé rez Re cio i Ra mon 

Ba lius Ma tas la seva im pli ca ció en l’es forç renovat per a la continuïtat de la revista Apunts.

Una de les pri me res de ci sions del Con sell Edi to rial ha es tat re con èi xer el tre ball de Ra mon Ba lius Juli fent-lo

res pon sa ble de l’àrea d’Art i Esport, do nant a aques ta àrea un trac te equi va lent a d’al tres sec cions de la re vis ta. De 

la ma tei xa ma ne ra, s’ha vol gut re con èi xer tam bé el pa per cen tral de Mont se rrat Igle sias Dal mau en la con fec ció i la 

bona mar xa de la nos tra pu bli ca ció fent que la Se cre ta ria de Redacció figuri de manera destacada.

En se gon lloc i en base a les pro pos tes dels mem bres d’a quell Con sell, s’ha for mat un nou Con sell Asses sor. La

seva com po si ció ha es tat ober ta als pro fes sio nals de les qua tre ins ti tu cions re pre sen ta des i se n’ha con vi dat a

al tres en base als seus mèrits i als di ver sos àmbits que re pre sen ten. Amb aques ta am plia ció es pre tén, en tre al tres 

co ses, que la se lec ció dels ar ti cles es faci en base a l’in for me im par cial de tres as ses sors i te nint en comp te

prin ci pal ment la qualitat dels originals presentats.

Pel que fa a l’es truc tu ra de la re vis ta aques ta se guirà amb la seva do ble ofer ta: nú me ros amb di fe rents sec cions

o apar tats temà tics, i nú me ros mo nogr àfics. Pel que fa als apar tats temà tics i tal com es pot cons ta tar en les

nor mes per a la pre sen ta ció d’o ri gi nals, s’ob ser va ran al guns can vis: El pri mer és que hem do nat un ma teix

trac ta ment a tots els apar tats a fi que el carà cter mul ti dis ci pli nar i cul tu ral ment obert de la nos tra pu bli ca ció

que di ní ti da ment di men sio nat. El se gon és que hem mo di fi cat lleu ge ra ment la de fi ni ció dels àmbits temà tics per

tal d’as sen ya lar que te nim un in terès en ser vir es pe cial ment als di fe rents àmbits pro fes sio nals de l’ac ti vi tat

fí si ca i l’es port. En aquest sen tit, hem se pa rat Entre na ment Espor tiu de Pre pa ra ció Fí si ca, do nant una

presè ncia ní ti da a aques ta se go na ac ti vi tat pro fes sio nal tra di cio nal dels lli cen ciats en cièn cies de l’ac ti vi tat

fí si ca i l’es port. Cal dir, en tot cas, que la de fi ni ció d’a ques tes sec cions és ober ta i que el nos tre in terès és

anar-les ajus tant a les exigè ncies i els cri te ris més ade quats de clas si fi ca ció. De mo ment, i pel que fa a aquest

nú me ro 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 es truc tu ra temà ti ca que pro po sem vo lem des ta car es pe cial ment el Fòrum J. M. Ca gi gal, el qual, amb el

tí tol “Esport, Cièn cia i Cul tu ra” vol con vi dar al dià leg i al de bat so bre els te mes més ge ne rals i con tex tuals que

afec ten l’u ni vers de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. En aquest sen tit, pro po sem que la par ti ci pa ció en aquest fòrum es

faci se guint, en prin ci pi, dues pau tes: Una pri me ra que, en ter mes de dià leg en tre un po nent i un crí tic, do nés

vi ta li tat acadè mi ca a la re vis ta i com plís amb un cri te ri ac tual per a la seva va lo ra ció. I una se go na, en forma

d’entrevista, en la línia ja iniciada en la etapa anterior.

Pel que fa als mo nogr àfics, creiem que és un dels ac tius de la re vis ta que cal fo men tar pel que sig ni fi quen de

pro duc ció in tel·lec tual con cen tra da en un tema i de pos si bi li tats de ser vir opor tu na ment a qües tions que

so cial ment es mostren rellevants. 

Cal fer es ment, per úl tim, a les nor mes de pre sen ta ció d’o ri gi nals a la re vis ta que han d’ac tuar de guia per als

au tors i tam bé per als as ses sors en la seva tas ca de re vi sió for mal. El se gui ment d’a ques tes nor mes fa ci li tarà el

pro cés de re cep ció, re vi sió i pu bli ca ció. Per aques ta raó in vi tem 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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