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Quan s’arriba als 25 anys en una revista academi
cocientífica com la nostra, és el moment de fer un breu 
balanç del que hem estat i del que hem fet.

100 números editats, 4 números publicats cada any 
de manera ininterrompuda, més de 1.000 articles pu
blicats, més de 2.000 autors, 10.000 pàgines editades, 
més de 100 articles l’any rebuts per publicar, 200 revi
sions d’articles anuals...

Apunts. Educació Física i Esports arriba directament 
als països de tota Hispanoamèrica i a les zones hispa
nes d’Amèrica del Nord, també d’Europa Occidental, de 
bona part de l’Àfrica, Àsia i Oceania. Pràcticament tots 
els centres de formació de professorat d’Educació Física 
i les facultats de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
d’Espanya reben la nostra publicació i el seu professorat 
i personal investigador nodreixen i enriqueixen el banc 
d’autors de la nostra revista.

Tot això ha estat possible gràcies a la Generalitat de 
Catalunya que ha dipositat la seva confiança en l’INEFC 

donant tot el seu suport institucional i econòmic a la re
vista Apunts. Educació Física i Esports. Gràcies als milers 
de lectors d’arreu del món, que han confiat en la nostra 
revista com a un mitjà adequat per ampliar els seus co
neixements acadèmics i científics en l’àmbit de l’Activitat 
Física, de l’Educació Física i de l’Esport. I gràcies a les 
persones que, des de l’organització i llocs de responsa
bilitat a la revista, ho han fet possible. Fins i tot a risc de 
ser injust, donat que de ben segur moltes altres persones 
mereixen una menció específica, crec en la necessitat de 
fer públic l’agraïment als quatre directors que han dirigit 
la revista al llarg d’aquests 25 anys: Sra. Milagros García, 
Dr. Josep Roca, Dr. Javier Hernández i Dr. Javier Olivera; a 
tots els membres del Consell Editorial de la revista, al Dr. 
Ramon Balius Juli per la seva inestimable aportació en 
diverses seccions de la revista i a la Sra. Montserrat Igle
sias, responsable de publicacions de l’INEFC durant gran 
part de la història de la revista, que amb el seu esforç i 
il·lusió han fet possible aquesta efemèride.
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Apunts. Educació Física i Esports (1985-2010). 
Passat, present i futur
Apunts. Educació Física i Esports (1985-2010). Past, Present and Future

25 anys… 100 números… 1.000 articles… 2.000 autors… 10.000 pàgines editades
Hi ha moltes coses que han canviat tot al llarg d’aquests 25 anys en els quals la revista Apunts. Educació Física i Esports 

arriba als seus 100 números. Moltes hauran de canviar encara en el futur, però només una d’elles ha estat, és i serà inalterable, la 
plena convicció de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) que la revista Apunts. Educació Física i Esports 
ha d’estar al SERVEI del conjunt de la comunitat acadèmica i científica nacional i internacional per a la difusió del coneixement 
en l’àmbit de l’Activitat Física, de l’Educació Física i de l’Esport. Aquesta ha estat la nostra MISSIÓ i aquesta ha de continuar 
sent la nostra raó de ser.

25 years… 100 issues… 1,000 articles… 2,000 authors… 10,000 pages edited
Many things have changed over the past 25 years, during which Apunts. Educació Física i Esports has reached its 100th 

issue; many more things will change in the future, but only one thing has remained, remains, and will remain unchanged. 
The firm conviction of the National Institute of Physical Education of Catalonia (INEFC) that the journal Apunts. Educació 
Física i Esports will remain at the SERVICE of the academic and scientific communities, at national and international levels, 
to publish the latest news concerning Physical Activity, Physical Education and Sport. This has been our MISSION, and will 
continue to be the reason we exist.

Un passat ple de contingut, de treball, d’esforç i d’història
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Els nostres lectors sabran que Apunts. Educació 
Física i Esports apareix el 1985 com a divisió tècnica 
de la revista original Apuntes de Medicina Deportiva, 
en dos productes divulgatius diferents: Apunts. Medi-
cina de l’Esport i Apunts. Educació Física i Esports. 
És aquesta segona, la que queda sota la responsa
bilitat de l’INEFC i com a filla de la revista original 
Apuntes de Medicina Deportiva (1964) ha mantingut 
viu el seu esperit i el seu posicionament científic i 
acadèmic.

Al llarg d’aquests anys han anat evolucionant el 
format de la revista, els blocs de contingut, els requi
sits formals de publicació, la selecció d’articles, el ni
vell d’exigència o les temàtiques abordades en núme
ros monogràfics periòdics a mesura que evolucionava 
el context acadèmic i científic de l’Educació Física i 
de l’Esport al nostre país. Val la pena recordar que el 
1985 hi havia a Espanya 4 centres d’educació supe
rior en l’àmbit de l’Activitat Física i de l’Esport. Avui 
n’hi ha al nostre país més de 100 centres (més de 
25 facultats de Ciències de l’Activitat Física i de l’Es
port; més de 45 facultats d’Educació primària i infantil 
amb formació en l’àmbit específic de l’Educació Físi
ca; més de 30 centres de formació professional que 
imparteixen Cicles Formatius de Grau Superior de la 
família de l’Activitat Física i de l’Esport). Tampoc és un 
tema menor, que en el moment d’inici de la nostra sin
gladura pràcticament no hi havia doctors en l’àmbit de 

l’Educació Física i de l’Esport i els que hi havia, ha vien 
obtingut el títol a l’estranger. Actualment la situació 
està totalment normalitzada amb programes de doc
torat específics en un bon nombre d’universitats i amb 
una massa crítica de doctors més que accep table.

Durant aquests anys hem passat de l’Educació 
Física a l’Educació Física i l’Esport, després a les 
Cièn cies de l’Activitat Física i de l’Esport i actualment 
a la divisió, potser més formal que real, entre les 
Cièn cies de l’Activitat Física i de l’Esport i les Cièn
cies de l’Esport (segons els diferents títols de grau 
aprovats al territori espanyol). No és només un canvi 
de nom, hem assistit també a un autèntic canvi d’en
focaments, de posicionaments, de valors i segura
ment de paradigmes en el nostre àmbit acadèmic i 
científic. Apunts. Educació Física i Esports ha estat 
potser el millor reflex d’aquests canvis en la nostra 
comunitat. Hem passat d’un àmbit de coneixement 
centrat gairebé exclusivament en l’Educació Física, 
com a marc escolar i educatiu, a un ventall de conei
xement molt més ampli on el mateix esport, la pro
moció de la salut, la gestió esportiva, les activitats 
recreatives en el medi natural o l’expressió corporal 
tenen el seu propi espai. Hem passat d’utilitzar com 
a conceptes bàsics els d’educació física, psicomotri
citat i educació física de base als de ciències de l’ac
tivitat física i de l’esport passant per la praxeologia i 
altres tendències.

  

En el període actual els responsables de la revis
ta Apunts. Educació Física i Esports han estat i estan 
treballant per afrontar tres grans reptes: la introduc
ció de les noves tecnologies en l’entorn de la revista 
per a una major difusió, mitjançant la digitalització 
de tot el fons documental i la introducció dels pro
cessos d’enviament i revisió dels articles mitjançant 
una plataforma digital; el posicionament en els diver
sos àmbits d’avaluació científica de les publicacions 

periòdiques; i l’ampliació i la internacionalització de 
la nostra revista, tant pel que fa als autors com als 
membres del Consell Editorial.

Les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport tenen 
actualment un repte bàsic, l’adaptació de les seves for
mes d’actuar, de procedir i de transmetre a la societat 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC). En aquest mateix desafiament està treballant la re
vista com a reflex permanent de la societat. 

Un present ple de novetats i canvis
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El Pla estratègic de la revista Apunts. Educació 
Física i Esports per als pròxims anys passa necessà
riament per mantenir l’aposta de servei a la comuni
tat acadèmica i científica. Aquest Pla es concreta en 
poder assolir el màxim impacte intel·lectual entre les 
publicacions científiques del seu àmbit i obtenir el 
màxim reconeixement dels organismes i ens encarre
gats d’avaluar aquest tipus de processos. Aspirem a 
aconseguir l’ingrés en les Bases de Dades Internacio
nals més prestigioses (ISIThomson, Scopus, Medline, 
etc.).

Continuem pensant que la col·laboració de les ins
titucions responsables de l’esport a Catalunya és im
prescindible, però potser ho és encara més la implicació 
qualitativa dels acadèmics i professionals nacionals i es
trangers que col·laboren en la revisió dels articles i, per 
damunt de tot, confiant els seus treballs intel·lectuals i 

les seves aportacions a la nostra revista, que ha de ser la 
SEVA REVISTA. 

La diversitat de continguts, la pluralitat d’enfo
caments, el conjunt de metodologies d’aproximació, 
l’amplia ció dels nostres àmbits d’estudi vers altres aspec
tes actualment no tractats, marcaran el futur del nostre 
camp científic. El nostre objectiu és donarlos una respos
ta eficient i servir de plataforma de difusió per a la inves
tigació i el coneixement d’alt nivell. De la divulgació com 
a element bàsic dels primers anys de la revista hem pas
sat a l’especialització i a la recerca de l’impacte científic. 
Hem de reforçar aquesta posició aprofitant tots els mit
jans tècnics i tecnològics que ens oferirà el futur. 

Felicitats a tots per aquests 25 anys... 100 núme
ros... 1.000 articles... 2.000 autors … 10.000 pàgines 
editades... però per damunt de tot felicitats per la qualitat 
dels manuscrits que sempre ens heu enviat per publicar.

Un futur ple d’esperança i reptes

Dr. Andreu Camps i Povill

Director de l’INEF de Catalunya


