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Reiniciem el Fòrum Cagigal 

Els quatre números d’aquest any 2003 han estat dedicats principalment a la publicació d’articles ja acceptats i que s’havien acumulat a la nostra

redacció, retardant-se la seva publicació. En aquest moment ens hem posat pràcticament al dia i això comportarà que els treballs que es

presentin a partir d’ara es publicaran en un termini més raonable de temps. Aquest és el nostre objectiu.

El nou equip editorial ha estat treballant en la línia de definir els diferents continguts de la revista Apunts i les maneres de fer-los públics. Per

aquesta raó, a banda de les normes de presentació d’originals, hem posat un èmfasi especial en definir els apartats que constitueixen els àmbits

temàtics de publicació i la forma de realitzar els números monogràfics. Amb aquesta editorial volem tancar aquest període definitori de la nova

etapa d’Apunts, reiniciant dos apartats que considerem de gran interès i que tenen un format més obert i imprevisible que els altres. Són el

“Fòrum Esport, Ciència i Cultura” que porta el nom de J.M.Cagigal i l’apartat d’“Opinió”.

Respecte del Fòrum ja vàrem dir en la primera editorial que preteníem que fos un espai de diàleg i de debat, amb uns formats que ho facilitessin i

que podien ser –apuntàvem- publicar un diàleg o una entrevista entre dos autors. En Guillermo Pérez –membre del Consell Editorial– i jo, hem

pres la iniciativa d’experimentar en una d’aquestes formes de participació, construint un diàleg amb l’estructura que es detalla en la presentació

del Fòrum d’aquest número.

Val a dir que en redactar els nostres escrits ho fèiem amb plena consciència de prendre una iniciativa de participació en la introducció de

continguts i de posicionaments professionals personals en el marc acadèmic de la revista. També érem conscients que això significava

l’obertura de la participació activa dels membres del Consell Editorial en totes les dinàmiques de la revista, no limitant-se només als temes

d’organització i administració, cosa que considerem digne d’encomi.

El tema escollit per aquest primer diàleg sorgeix d’una conversa tinguda mentre passejàvem pels voltants de l’INEFC, en els espais tranquils de la

muntanya de Montjuïc. La idea de parlar amb calma de les coses i dels temes professionals que ens preocupen és la que se’ns va imposar en aquell

context. Vàrem considerar que, més enllà de les nostres limitacions, calia treure a la llum del nostre Fòrum les qüestions més crítiques i bàsiques

pel que fa a l’organització del treball i de la formació dels tècnics de les ciències de l’activitat física i l’esport. El producte d’aquell propòsit són el

conjunt dels escrits que configuren el Fòrum d’aquest número. El que hi ha en ells és, més que cap altre cosa, el desig de contribuir a activar i obrir

un debat sobre les qüestions que plantegem, deixant-lo obert al pensament dels lectors i a futures reflexions; cosa que considerem necessària pel

simple fet que hi ha moltes ciències i molts sabers implicats en l’àmbit que ens ocupa i que nosaltres, no obstant el nostre esforç de donar una visió

justificada, sabem que ens haurem deixat coses i, presumiblement, no haurem perfilat suficientment alguns temes. 

Pel que fa a l’estructura de dues perspectives que es contrasten i es comenten pot ser una manera d’organitzar el diàleg, però ben segur que n’hi

poden haver d’altres. Hem de dir, en aquest sentit, que aquesta forma d’organització del debat és la que ha sorgit donats els plantejaments i els

interessos de cadascú. En aquest sentit destaca, d’una banda, l’interès concret d’en Guillermo Pérez en l’entrenament esportiu i la seva

organització de cara a la competició i l’alt rendiment i, de l’altra, el meu interès més general i centrat en la formació dels diferents tècnics que

exigeix l’univers ampli de l’activitat física i l’esport.

De cara a futurs fòrums, ja estem treballant a fi d’aconseguir altres col·laboracions que alimentin de manera contínua, si pot ser, aquest apartat.

Animem tothom, però especialment els membres del Consell Assessor, a prendre iniciatives i a fer propostes al Consell Editorial sobre temes i

persones que podrien participar en futurs debats.

Pel que fa a l’apartat d’Opinió, que també reiniciem en aquest número, pensem que ha de ser un espai on es presentin temes d’actualitat amb un

format lliure que s’adeqüi a les idees que es volen exposar. Aquest apartat, no cal dir-ho, pot actuar també de fòrum, organitzant-se diàlegs i debats

amb escrits que podrien aparèixer en números consecutius o dins d’un mateix número. Sigui com sigui, la idea és oferir aquest espai de participació

amb l’esperança que tingui també continuïtat i que mostri les inquietuds de tots aquells que entrin en contacte amb aquesta publicació.
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