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Apunts per al segle XXI

Nou compromís
Amb aquest primer número de l’any 2005 s’obre un nou procés en Apunts. Educació Física i Esports. Després de dos anys, torno novament a la revista amb el ferm propòsit de reprendre un nou compromís amb l’INEF de
Catalunya, que sosté i fa possible la publicació, amb els autors, que proporcionen generosament treballs rellevants
i rigorosos, amb els membres del Consell Editorial (Consell de Redacció i Consell Assessor), que amb la seva experiència i coneixement corregeixen i seleccionen els treballs més idonis per a la seva edició, i amb els lectors, que
fan realitat la nostra publicació, atès que d’una banda els serveix d’aliment intel·lectual i d’una altra els estimula a
aplicar-ne els continguts en pro de la millora del nostre àmbit sociocultural.
El món està canviant constantment; ens trobem immergits en un procés de canvis tecnològics, socials,
culturals, econòmics i pedagògics que afecten formidablement el nostre entorn. S’obren nous desafiaments que
promouen nous horitzons, i nosaltres, des de la revista, hem d’afrontar amb decisió aquest enorme flux de noves
oportunitats i col·laborar en la recerca de l’encaix de l’educació física i l’esport en el món del segle xxi. Volem una
revista que sigui filla de la seva època, compromesa amb els renovellats reptes que es presenten i amb els nous
horitzons que s’albiren.
El nostre compromís és contribuir a fer una revista original, científica, pròpia, professional i divulgativa.
Original, perquè des de la nostra plataforma institucional volem ser genuïns en la nostra forma d’enfocar la publicació, perquè els nostres autors són originals i ens envien treballs inèdits i rellevants i perquè la nostra revista
és la més llegida, citada i esmentada pels nostres lectors de l’àrea llatinoamericana en relació amb les altres publicacions periòdiques, gràcies a l’originalitat dels seus treballs. Científica, perquè està fonamentada en treballs
actuals i rigorosos d’investigació científica i reflexió crítica. Pròpia, perquè els nostres articles han de ser exclusius
del nostre àmbit intel·lectual i competencial. Professional, perquè els treballs han de ser comprensibles, didàctics
i aplicables al programa R+D+I. Divulgativa, perquè tenim l’obligació de difondre el coneixement i l’experiència
professional eficient a tots els professionals de l’educació física i l’esport, en les seves diverses branques i especia
litats, als estudiants i al públic en general.
Pretenem que la nostra revista sigui oberta, tolerant, humanista, independent, dinàmica, participada i compromesa. Oberta, perquè no fem distincions de raça, pensament, ideologia o qualsevol altre impediment social o
cultural (sense detriment d’imposar els criteris restrictius de tota revista de qualitat: àmbit competencial, rellevància en l’àrea temàtica, excel·lència científica i/o professional, originalitat i utilitat dels treballs). Tolerant, perquè acceptem tota mena d’interpretacions fonamentades en les dades obtingudes o reflexions argumentades per la raó
lògica interpretativa, sempre i quan es regeixin pel respecte i la consideració deguda cap a altres autors, corrents
o plantejaments de les quals es discrepa. Humanista, perquè la finalitat última de la revista és ajudar l’home en la
seva travessia per la vida en harmonia amb l’entorn. L’activitat física, l’esport o l’educació física són mitjans que
ens serveixen per incidir sobre l’individu; 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 vers la llibertat de pensament i d’acció. Dinà-
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mica, perquè la publicació ha d’ajustar-se als constants canvis socials, culturals i tecnològics del nostre temps.
Participada, per la gent del nostre territori sociocultural: els seus rectors, els autors i els lectors, constitueixen el
triangle bàsic d’aquest projecte. Compromesa, amb el nostre entorn mediambiental i al servei de la nostra societat
que és, en darrer terme, qui ens sosté i a qui ens devem, per corregir-la i millorar-la en la mesura que ens sigui
possible.
En relació amb l’estructura orgànica de la revista mantenim el Consell Editorial fonamentat en les quatre
institucions que prestaven de manera eficaç la seva col·laboració a la revista: l’INEFC de Barcelona, l’INEFC de
Lleida, el CAR (Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Catalunya) i el Centre d’Estudis de l’Alt Rendiment Esportiu
(Consell Català de l’Esport); i convidem tots els professionals d’aquestes institucions i els assessors invitats externs que hi col·laboren a continuar participant dins del Consell Assessor de la revista. Des d’aquí transmetem a
tothom el nostre reconeixement pel seu treball i el seu suport i el nostre agraïment pel seu renovellat compromís.
Pel que fa a l’estructura de la revista proposem una línia similar a la portada a terme en aquests últims
anys. Les seccions previstes són les següents: 1. Ciències Aplicades a l’Activitat Física i l’Esport; 2. Educació Física; 3. Pedagogia Esportiva; 4. Preparació física; 5. Entrenament Esportiu; 6. Activitat física i Salut; 7. Gestió esportiva, Oci i Turisme. També es vertebren les seccions fixes següents: Editorial (Apunts per al segle XXI); Fòrum “José
María Cagigal”; Dona i Esport; Art i Esport; Articles d’Opinió i Resums de Tesis Doctorals.
Per a cada treball presentat nomenarem tres assessors avaluadors amb l’objecte de mantenir un alt grau
d’objectivitat i un bon nivell d’avaluació i selecció. Volem prioritzar els treballs originals que tinguin un bon nivell
d’excel·lència, que presentin un interès propi (intel·lectual i competencial), que tinguin caràcter divulgatiu, sense
perdre rigor i que siguin aplicables a la realitat social. Dintre d’aquests paràmetres pretenem de promoure una
participació com més plural millor, de tal manera que a la nostra gaseta hi figurin les signatures més notables del
nostre àmbit i també els treballs més prometedors del nostre entorn socioprofessional. En aquesta línia, volem
proposar i projectar un codi ètic sobre l’autoria dels articles, i establir unes directrius per als autors per tal de disposar d’una correcta identificació en l’autoria dels treballs publicats.
En relació a les “Normes de presentació d’originals. Recomanació per als autors” es produiran alguns canvis que anirem descabdellant en números propers. El propòsit d’aquesta secció és proposar un model guia per a
autors i responsables de l’avaluació que redundi en la consecució d’una publicació homogènia en la forma, els
treballs de la qual siguin de fàcil comprensió, comprovació i avaluació per tal d’aconseguir un adequat procés de
selecció, edició i divulgació dels diferents articles presentats.
Des de fa aproximadament una dècada estem considerats com la primera revista científica i tècnica d’educació física i esports en llengua castellana (i també en llengua catalana), hem de consolidar-nos en aquesta rellevant posició i, paral·lelament, hem de col·locar la nostra publicació 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 d’altres àrees culturals i aconseguir un lloc de prestigi entre les millors publicacions de la
comunitat global.
Amb aquesta esperança compartida i des d’aquesta puixant talaia que suposa la revista vull refermar
aquest nou compromís.
Javier Olivera Betrán
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