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Revistes espanyoles de ciències de l’activitat 
física i de l’esport: proposta d’actuació
Spanish Physical Activity and Sports Science Research Journals: Proposal for Action

Resum
En plena societat del coneixement les revistes científiques estan patint un procés d’enorme transformació en un entorn molt 

competitiu. Urgeix plantejar un pla estratègic per potenciar les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i de l’esport a fi 
d’adequar-se als nous temps. Amb aquest repte s’estudia l’univers de revistes científiques espanyoles del nostre àmbit acadèmic i 
professional a través de l’anàlisi de l’entramat de figures externes i internes que influeixen en aquest camp editorial (parts interessa-
des) i una anàlisi DAFO (debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats). Amb el retrat de la situació actual i les perspectives de futur 
que s’albiren, tracem les línies mestres bàsiques d’actuació per millorar el sector.

Paraules clau: ciències de l’activitat física i de l’esport, revistes científiques, Espanya, línies estratègiques bàsiques, parts inte-
ressades, anàlisi DAFO

Abstract
Spanish Physical Activity and Sports Science Research Journals: Proposal for Action

In the midst of the knowledge society, scientific journals are undergoing enormous changes that are taking place in a 
highly competitive environment. There is a pressing need to devise a strategic plan to enhance Spanish physical activity 
and sports science journals in order to adapt them to changing times. In response to this challenge, we have studied the 
universe of Spanish scientific journals in our academic and professional sphere through a combination of an examination 
of the network of external and internal figures that influence this area of publishing (stakeholders) and SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Threats and Opportunities) analysis. Using our portrait of the current situation and of the future prospects that 
can be glimpsed, we set out the basic governing principles of action designed to improve the sector.

Keywords: physical activity and sports science, scientific journals, Spain, basic strategic lines, stakeholders, SWOT 
analysis
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La producció científica és una necessitat i un requisit 
fonamental en l’àmbit acadèmic universitari que contri
bueix a la legitimitat social de l’ensenyament superior i 
la seva connexió efectiva amb la societat que serveix. La 
producció científica sorgeix de la investigació sistemàti
ca que mitjançant l’anàlisi delimitada i rigorosa estudia 
un objecte d’estudi original del corpus temàtic corres
ponent. El producte final habitual d’aquest procés sol 
ser un article per ser publicat en una revista científica 
que representa la síntesi de tot el procediment i la seva 
aportació a l’àrea de coneixement. La revista científica 
valida (o no) l’article amb la seva publicació, certifica el 
procés desenvolupat i atorga l’estatus corresponent als 
autors. 

Si l’article és rellevant i aporta novetats importants 
al seu camp, és immediatament llegit, debatut i refe
renciat per la comunitat científica nacional i internacio
nal. Estar molt citat bibliogràficament en l’àmbit de la 

producció científica, sigui per discrepar, debatre, re
butjar, acceptar o donarse suport, és la màxima aspi
ració d’autors i sobretot de revistes, les quals orienten 
la selecció d’articles per editar per raó del potencial 
d’impacte que pugui preveure’s en un article. En fun
ció del nombre de citacions bibliogràfiques, sorgeix el 
factor d’impacte (FI), l’indicador més utilitzat en la va
loració d’articles, autors i revistes científiques. Pel que 
fa a les revistes, aquest indicador es calcula mitjançant 
una equació senzilla entre el nombre de referències bi
bliogràfiques obtingut partit pel nombre d’articles publi
cats. En els autors s’obté basantse en el nombre total 
de citacions bibliogràfiques aconseguit per un article 
editat (Aleixandre, 2008). 

En una revista científica, com més factor d’impac
te més prestigi, millor reconeixement per les bases de 
dades bibliogràfiques encarregades d’avaluar la quali
tat científica de les revistes i, en conseqüència, major 
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 demanda per publicar en la seva revista. Arran de tot 
això es crea un mercat intel·lectual i científic entre les 
diverses revistes editores d’articles d’investigació en
torn de la llei de l’oferta i la demanda. Els articles han 
de presentar una rellevància intel·lectual, rigor científic, 
valor divulgatiu i aplicabilitat al camp específic a què 
pertanyen i, en el millor dels casos, aportar novetats sig
nificatives. Per la seva banda, les revistes científiques 
avaluen i certifiquen els treballs, emparen els articles 
editats amb el seu reconeixement en les bases de da
des bibliogràfiques a què pertanyen, difonen els estudis 
publicats en els diversos àmbits i productes establerts 
(bases de dades, portals de revista, repositoris, recol
lectors o plataformes) i atorguen als articles (i, per pro
jecció, als autors) el crèdit corresponent al factor d’im
pacte de la revista i la seva posició en el consegüent 
quartil de la seva àrea temàtica. Per consegüent, un 
dels indicadors més reconeguts i temuts de les revistes 
és l’índex de rebuig d’articles presentats, sovint inter
pretat com a indicador d’exigència i prestigi.

I

Des dels anys noranta assistim a una creixent inquie
tud en el món editorial de revistes científiques espanyoles 
de ciències de l’activitat física i de l’esport per millorar 
els seus estàndards de qualitat formal i de contingut i a 
més a més aconseguir alts nivells de difusió a fi de ser 
reconegudes com a revistes científiques d’impacte. La 
progressiva conscienciació del nostre àmbit professional 
i intel·lectual envers el món universitari, associat al con
cepte de producció científica i acreditació acadèmica, l’in
crement de centres universitaris d’ensenyament superior 
dels nostres estudis, la major maduració acadèmica de 
l’àmbit de coneixement i el formidable augment d’inves
tigacions del nostre sector han redundat en gran manera 
en un marcat creixement de l’univers de revistes profes
sionals i científiques que pugnen per trobar un lloc en el 
mercat editorial de producció intel·lectual i científica. Una 
de les raons perquè un àmbit del coneixement i una praxi 
siguin reconeguts, institucionalitzats i legitimats social
ment és la seva producció intel·lectual. Per a això neces
sitem un capital sòlid, divers, especialitzat i suficient de 
revistes científiques que avalin, avaluïn i validin la nostra 
producció intel·lectual des de l’acceptació, convergència 
i interdisciplinarietat amb altres àmbits del coneixement. 
I des del reconeixement aliè de les bases de dades biblio
gràfiques, portals de revistes, repositoris i plataformes de 
revistes científiques.

No obstant això, i a pesar del notable increment de 
revistes científiques espanyoles de ciències de l’activitat 
física i de l’esport, comptabilitzem 55 revistes1 (Olivera, 
2011b); la realitat actual ens dibuixa un panorama con
fús, desequilibrat i inestable. Han sorgit moltes revistes 
en els últims anys i en general les publicacions no tenen 
ben definit el camp temàtic d’edició ni la línia intel·lectual 
escollida; no coneixem quins són els segments temàtics 
específics de les revistes del sector amb claredat ni la 
seva orientació. Sovint les revistes neixen per iniciatives 
particulars que a vegades “s’institucionalitzen” i passen 
a representar una institució determinada; no hi ha un ens 
rector d’àmbit nacional que orienti i reguli el naixement, 
fusió o transformació de revistes, sinó que és el mateix 
mercat de revistes que actua d’acord amb l’oferta i la de
manda. Les revistes apareixen i desapareixen amb facili
tat; una gran part de les revistes tenen poc temps d’exis
tència, i el factor “estabilitat editora” és necessari per 
donar major crèdit a la publicació, al sector i als diversos 
autors que confien els seus manuscrits en aquestes pu
blicacions. En qualsevol cas el sector mereix una anàlisi, 
que completa un altre estudi anterior (Olivera, 2011b) i 
que farem estudiant les figures que interactuen i influei
xen en el sector (parts interessades) i aplicant la metodo
logia DAFO. 

Cal convenir que quan parlem de revistes científiques 
ens referim a les publicacions periòdiques que publiquen 
articles originals procedents d’investigacions científiques 
i aporten informacions actualitzades sobre investigació i 
desenvolupament d’un camp científic en un camp disci
plinari establert (Olivera, 2011b). Perquè una publicació 
sigui considerada revista científica, el seu percentatge de 
publicació d’articles científics ha de superar com a mínim 
el 50 per cent del total de treballs editats de manera re
gular; no obstant això, el recomanable per a una revista 
científica d’alt impacte és superar el 75 per cent d’arti
cles científics originals. A l’univers estudiat de les revistes 
espanyoles de les ciències de l’activitat física i de l’esport 
ens trobem amb 51 revistes en actiu, entre les quals es 
troben revistes professionals (aporten bàsicament infor
macions d’interès professional, entrevistes, articles tèc
nics i recullen articles d’investigació d’altres revistes), 
revistes tecnicocientífiques (aporten bàsicament articles 
d’índole tècnica i d’opinió i algun article d’investigació 
sense arribar a complir els requisits de percentatge o 
d’originalitat de les revistes científiques) i revistes científi
ques la producció de les quals és original i en què el nom
bre d’articles científics superen el 50 per cent de l’edició 
total.

1  Afegim una nova revista: Prevenir. La revista de la Mutualitat General Esportiva, amb l’adreça  següent electrònica: http://prevenir.fundacionmgd.org/. Així 
comptabilitzem 56 revistes espanyoles, de les quals avui 51 estan en actiu.  
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En el panorama de les revistes científiques hi ha di
verses figures imprescindibles que s’influeixen entre elles 
i que conformen l’entramat de la producció científica i els 
àmbits de publicació i difusió (parts interessades): cientí
fics – bibliotecaris  Internet (open access)  bases de da
des bibliogràfiques  agències d’avaluació i acreditació  so
cietats científiques / institucions universitàries  indústria 
editorial.

Els científics i els grups d’investigació a què perta
nyen estan subjectes als paràmetres d’avaluació i acre
ditació de les respectives comissions nacionals i auto
nòmiques que exigeixen prioritàriament la publicació 
dels treballs d’investigació en revistes científiques d’alt 
impacte amb un factor d’impacte elevat i si és possible 
ubicades preferentment en el primer quartil del seu sec
tor. Tot això promou que els millors estudis s’encaminin 
cap a la publicació de treballs en anglès i en revistes in
ternacionals, preferentment anglosaxones perquè tenen 
les millors ràtios exigides. Els treballs de menor qualitat 
són presentats a les revistes nacionals amb baixa pre
sència en les bases de dades, abast de difusió menor, 
pitjor situades i obligades a publicar estudis menys re
llevants.

Els bibliotecaris espanyols haurien de contribuir a la 
promoció i divulgació de les revistes científiques espanyo
les, però no és el cas, ja que prefereixen gastar la major 
part dels magres pressupostos actuals de les bibliote
ques en les grans distribuïdores de revistes científiques 
internacionals o en subscripcions de revistes estrangeres 
(Aréchaga, 2007). En el cas dels bibliotecaris de les fa
cultats i centres d’ensenyament superior de Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport podrien promoure les revis
tes nacionals del nostre àmbit col·laborant al seu coneixe
ment i difusió. Segons un estudi fet en l’INEFC sobre les 
revistes més consultades i valorades, en el qual van par
ticipar les tres biblioteques de l’educació física i l’esport 
més importants de Catalunya, el percentatge de les revis
tes estrangeres més desitjades i consultades per profes
sors, investigadors i estudiants respecte a les nacionals 
era de 80 per cent (Olivera, 2011c).

Internet ha revolucionat el model de presentació, vi
sualització i interacció de les revistes científiques. L’accés 
obert a les publicacions científiques (open access) en In
ternet canvia substancialment els mètodes d’investigació 
bibliogràfica, introdueix la revista en el món global i pro
mou un nou model de revista molt més econòmica, pràc
tica i accessible: la revista digital. Algunes publicacions 
en paper, per l’influx d’aquest model, es reconverteixen 
en digitals o es transformen en publicacions mixtos (ver
sió paper i versió digital). Si no n’hi ha, les publicacions 
que continuen en paper tenen l’obligació de presentar 
una pàgina web potent, atractiva i eficaç que constitueixi 
una excel·lent carta de presentació de la revista. Derivat 

d’aquest procés creixent, sorgeix la figura dels visitants i 
els indicadors de pàgines consultades i articles descar
regats. Per facilitar el procés de consulta sistemàtica, 
sorgeixen a l’inici del segle xxi els “motors de recerca 
acadèmics” (Google Scholar, Scirus), els “metacercadors 
acadèmics” (ScienceResearch, Biznar) i els “metacerca
dors de biblioteques” (MetaLib, Encore); solen ser gra
tuïts, analitzen portals de revista, repositoris, seus web 
acadèmiques, i en el tercer buscador també els catàlegs 
de biblioteca i faciliten bàsicament llistes d’enllaços (i el 
de biblioteques, registres bibliogràfics) (Abadal & Codina, 
2012). 

Les bases de dades bibliogràfiques són els ens en
carregats d’emmagatzemar i avaluar la producció cien
tífica (articles de revista, congressos, tesis doctorals, 
etc.), es nodreixen directament de la font original de la 
informació científica, i la seva funció consisteix a ava
luar, valorar i classificar. En el cas d’articles i revistes, 
emeten un indicador que és el factor d’impacte i una 
sèrie de classificacions de revistes que s’ordenen per 
trams denominats quartils: els factors d’impacte i els 
quartils tenen repercussions en els currículums acadè
mics dels autors i en les avaluacions de revistes. Les 
agències d’avaluació i acreditació nacional exigeixen als 
projectes, científics i professors universitaris un nivell 
de producció d’excel·lència, i per a això es fonamenten 
en les valoracions que emeten les bases de dades na
cionals i sobretot internacionals de major cobertura, ni
vell i exigència. Els seus dictàmens tenen implicacions 
acadèmiques i laborals. De la relació entre necessitat 
de producció científica dels autors, procés d’avaluació 
de treballs i revistes per part de les bases de dades, i 
exigència d’acreditació de les agències nacionals per a 
l’àmbit laboralacadèmic sorgeix una formidable pressió 
sobre el binomi autors i revistes científiques que confor
men un mercat científic molt competitiu que es regeix 
per la llei de l’oferta i la demanda.

Les societats científiques i les institucions università
ries d’ensenyament superior, sigui de manera individu
al o associada amb altres, poden i han de promoure la 
creació de revistes científiques de caràcter internacional 
d’alt impacte i molt competitives que responguin al biaix 
de l’ens promotor, a la seva filosofia i a l’orientació dels 
seus estudis. És responsabilitat d’aquestes institucions el 
treball d’investigació sistemàtic; la creació d’una revista 
científica estimularia la producció científica i constituiria 
una magnífica talaia de promoció de la mateixa institu
ció. No obstant això, ens consta que en el nostre àmbit 
acadèmic i professional la recent creació de nombrosos 
centres d’ensenyament superior a tot Espanya ha propi
ciat l’aparició d’algunes revistes científiques al seu si en
cara que no hi hagi hagut una decidida política respecte 
d’això.
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La indústria editorial de l’àmbit de l’educació física i 
de l’esport a Espanya (Paidotribo, INDE, Wanceulen, Es
teban Sanz, etc.) podria promoure revistes científiques 
competitives amb gestió professional que, encara que 
sigui un negoci complex i poc o res rendible, al contra
ri els permetria promocionar l’àmbit professional a què 
es dediquen, augmentar el seu prestigi editorial, millo
rar la seva posició relativa en el mercat i incrementar les 
seves projeccions de vendes en les divisions de llibres. 
El cas de l’editorial anglosaxona Human Kinetics és 
molt alliçonador; té l’editorial de l’àmbit de les ciències 
de l’activitat física i de l’esport més potent del món i a 
més a més promou l’edició de 23 revistes científiques 
d’alt impacte pertanyents a 9 àrees temàtiques. L’edito
rial espanyola Grau, especialitzada en l’àmbit de la pe
dagogia, edita a més a més 12 revistes professionals i 
científiques d’aquesta àrea, entre aquestes la Revista 
Tàndem. Didàctica de l’Educació Física, que és una de 
les revistes millor definides i més valorades del nostre 
panorama nacional.

El resultat d’aquest entramat de figures que configu
ren l’univers de les revistes científiques espanyoles de 
ciències de l’activitat física i de l’esport (parts interessa
des de les publicacions científiques espanyoles, taula 1) 
és el d’un sector en procés d’emergència desordenada, 
desigual, nombrós però poc rellevant i, de vegades, in
capaç de tenir un espai específic i independent en algu
nes de les plataformes d’avaluació de revistes i llistats 
categoritzats. Representa en el seu conjunt una oferta 
amb baixa determinació institucional i pocs recursos 
econòmics, està faltat de gestió professional i és insu
ficient per a les necessitats i requisits que exigeixen als 
científics i professors universitaris les agències d’ava
luació i acreditació, ja que la presència de les revistes 
espanyoles en les bases de dades bibliogràfiques que 
recomanen aquestes agències és molt pobra i a més a 
més amb un baix factor d’impacte. Immerses en un mer
cat científic que es converteix sovint en un cercle viciós, 
el futur de les nostres revistes científiques com a revis
tes d’impacte reconegudes és com a mínim incert. Cons
tretes per les agències d’acreditació nacional, s’observa 
no obstant això una creixent conscienciació en el sec
tor per editar revistes científiques de qualitat i situarles 
en les millors bases de dades internacionals, i fruit 
d’aquest interès i d’aquesta competència entre revistes 
es constata una millora significativa de les publicacions 
per adequarse als requisits de les exigents plataformes 
d’avaluació de revistes internacionals i obtenir una mi
llora relativa en les posicions dels rànquings nacionals 
(Olivera, 2011b).

II

Al principi de l’any 2012, s’ha presentat al si de RESH 
(Revistes Espanyoles de Ciències Socials i Humanitats) 
el resultat d’una investigació sobre la qualitat de les re
vistes espanyoles de ciències socials i humanitats que 
ofereix un retrat estàtic de les revistes espanyoles de di
versos àmbits temàtics a través d’un sistema de valora
ció integrat fet per sectors, entre els quals hi ha el nostre 
àmbit temàtic, que està contemplat com a únic i indepen
dent amb una mostra de 31 revistes. En aquest estudi es 
valora les diferents revistes en quatre categories: criteris 
de qualitat editorial (puntuacions de tres organismes: 
CNEAI, ANECA i Latindex); difusió (nombre de bases de 
dades d’un llistat previ en les quals està present); opi
nió dels experts (segons qüestionari passat a professors 
i investigadors el 2009); impacte (20052009).2 Aquesta  

5 
Taula 1 
Entramat de cinc figures influents externes i una interna (Promotors) 
que configuren l’univers de revistes espanyoles de ciències de 
l’activitat física i de l’esport (Stakeholders). (Font: Elaboració pròpia)

2  http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores?at=ACTIVIDAD FÍSICA I ESPORTIVA. Segons aquest recent estudi, la millor revista segons “criteris de qualitat edito
rial” és Revista Internacional de Ciències de l’Esport. RYCIDE; les tres millors revistes en “difusió” són Revista de Psicologia de l’Esport, Revista Internacional 
de Medicina i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i RYCIDE; les dues millors revistes segons “opinió experts” són Apunts. Educació Física i Esports i Tàndem. 
Didàctica de l’Educació Física; les tres millors revistes per “impacte”, en el quinquenni 20052009, són Revista de Psicologia de l’Esport, Apunts. Educació Física 
i Esports i Quaderns de Psicologia de l’Esport.
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l’activitat física i 
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Promotors: 
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Professors, 
científics i 

professionals
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consideració diferenciada sota l’àmbit  disciplinari 
“activitat física i esportiva”, dins el camp de ciències 
so cials, en un estudi tan important (i no integrat en 
altres àmbits més generals com “educació”, tal com 
ocorre amb l’índex d’impacte de revistes espanyoles 
de ciències socials INRECS) representa un avenç. 
Aquest estudi revela també les grans desigualtats 
existents entre les revistes de la mostra, en la qual 
sis revistes destaquen en gran manera per sobre de la 
resta en les quatre categories esmentades amb regis
tres molt superiors. 

Per a un estudi més detallat i estructurat de les revis
tes científiques espanyoles de ciències de l’activitat física 
i de l’esport, seguirem l’anàlisi DAFO.

Debilitats
•	 	Inestabilitat editorial. La vida mitjana de les revistes 

és molt curta i durant els últims anys han anat apa
reixent i desapareixent revistes que es basaven en 
impulsos personals i/o institucionals que després 
no han tingut continuïtat.

•	 Atomització del sector. Excessiu nombre de revistes 
(actualment 51 actives), i aquestes són molt petites 
i tracten temàtiques que se superposen reiterada
ment.

•	 	Pobra experiència editorial. A causa de la curta 
vida de les revistes i la falta de cultura específica 
en el nostre camp per a l’edició de revistes cien
tífiques, aquestes s’han promogut més des del 
compromís personal i l’entusiasme d’unes poques 
persones que a conseqüència d’una política plani
ficada i professional. Davant l’absència de profes
sionalització en els òrgans de gestió i direcció, ha 
faltat formació específica i associació d’editors per 
inferir ensenyaments i directrius específiques en 
aquest camp.

•	 	Qualitat formal i processal insuficient. Encara no es 
compleixen unànimement els criteris bàsics exigits 
per les plataformes d’avaluació de revistes espa
nyoles (Latindex, ANECA, CNEAI, DICE, RECYT) per 
a l’edició de revistes científiques. Funcionament 
inadequat del circuit de revisió: lentitud en el pro
cés i falta de rigor en el compliment del sistema 
“doble parell cec”. Carència d’indicadors de qualitat 
afegits: revisió metodològica, revisió d’estil, revisió 
d’idioma estranger. Inexistència en molts casos 
d’un codi ètic.

•	 	Continguts irregulars de poca qualitat i autoria 
externa escassa. A causa del gran nombre de re
vistes existent, la producció científica es dilueix i 
escassegen els manuscrits per publicar, de vega
des amb continguts de qualitat baixos, per la qual 
cosa davant l’humor i pressa per publicar s’edita 
el que es té (baixos índexs de rebuig). El percen
tatge de publicacions d’autors estrangers de pres
tigi en les nostres revistes és molt baix. El percen
tatge d’autors d’altres àmbits disciplinaris que pu
bliquen en el nostre camp intel·lectual i acadèmic 
continua sent mínim; es continua observant un 
cert absentisme intel·lectual i científic envers l’es
port, que s’aprecia en les publicacions d’articles 
de revistes.

•	 	Pàgines web incompletes i pobre ús de noves tecno
logies en edició. Hi ha un percentatge de revistes en 
què no es pot consultar tota la producció científica 
de la revista: sumaris i textos complets. Insuficient 
nombre de revistes en versió digital en el sector. 
Necessitat d’implantar l’accés obert (open access) 
en totes les revistes científiques amb web o en ver
sió digital; sota aquest sistema d’obertura editorial 
s’amplifica la difusió del coneixement i es millora la 
consulta i investigació bibliogràfica d’articles. Pobra 
utilització del programari específic d’edició de revis
tes (OJS…). Mínima incorporació del nou sistema 
d’identificació bibliogràfica per article, el DOI (digital 
object identifier), la qual cosa ajuda a localitzar el 
treball i incrementar el factor d’impacte de revistes, 
articles i autors.

•	 	Mínima presència en bases de dades bibliogràfi
ques internacionals de prestigi i inexistència de 
bases de dades específiques. Només hi ha cons
tància de dues revistes presents en ISIThomson 
Reuters,3 set en el Màster List de Scopus i cap 
en ERIH. Baixos factors d’impacte de les revistes 
indexades en aquestes bases de dades interna
cionals i mala posició relativa en els seus quar
tils. En l’àmbit nacional, segons el recent estudi 
de RESH, els factors d’impacte de les revistes 
del nostre àmbit mesurats entre les revistes 
espa nyoles estan centrats de manera significa
tiva (FI = més de 0,1) en cinc revistes i dos més 
s’acosten a aquesta mínima.4

•	 	No trobem a penes bases de dades específiques so
bre l’esport i l’educació física, i l’única que  existeix 

3  En general la presència de les revistes científiques espanyoles en el Master Journal List de la WoS (Web of Science), llista de revistes font que pren ISI Thomson 
Reuters per elaborar els seus índexs, ha estat notable en els tres índexs considerats (dades del primer quadrimestre de 2010): 5a posició en el Social Science 
Citation Index (SSCI), 8a posició en Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), i 14a posició en Science Citation Expanded (SCIE). No obstant això, la presència 
de les nostres revistes en aquests índexs és miserable: una revista espanyola en la categoria “sport sciences” (SCIE) d’una mostra de 85 revistes (1,2 %) i una 
revista en “psichology applied” (SSCI) de 77 revistes totals (1,3 %) (Font: Luis RodríguezYunta, 2011).

4  http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores?at=ACTIVIDAD FÍSICA I ESPORTIVA
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no està reconeguda pels organismes nacionals 
d’avaluació i acreditació de projectes i currículums 
(ANECA, AQU, CNEAI). 

•	 	No hi ha un pla de màrqueting ni de promoció de les 
revistes per donarse a conèixer entre la comunitat 
científica i promocionarse entre lectors, autors i in
vestigadors i possibles promotors.

•	 	Falta un pla de política científica específica per al 
sector de les revistes de ciències de l’activitat física 
i de l’esport.

Amenaces
•	 	La crisi econòmica, els retalls pressupostaris i la 

subsegüent minva de recursos constitueixen una 
amenaça real per a la viabilitat i el futur de les revis
tes científiques espanyoles. 

•	 L’excessiva atomització del nostre sector (51 revis
tes en actiu), amb un nombre excessiu de revistes 
petites, amenaça la qualitat i independència de les 
seves publicacions.

•	 L’omnipresència de l’idioma anglès en les revistes 
científiques de major prestigi i en les bases de da
des internacionals pressiona la pèrdua de l’edició 
en llengua pròpia de les nostres revistes i la seva 
pròpia viabilitat.

•	 La miserable presència de les nostres revistes en 
les bases de dades més prestigioses obliga els au
tors dels millors estudis d’investigació a cercar per 
a la seva publicació revistes científiques estrange
res millor situades.

•	 Davant la indefinició epistemològica del nostre àm
bit acadèmic, aquest queda diluït en un camp temà
tic genèric i inespecífic que dificulta la seva identifi
cació, comparació i classificació. 

Fortaleses
•	 	Conscienciació creixent en el nostre àmbit acadè

mic de la importància i necessitat d’editar revistes 
científiques de qualitat que avaluïn i certifiquin el 
coneixement obtingut i legitimin el nostre camp dis
ciplinari.

•	 Malgrat la crisi econòmica, hi ha una forta determi
nació per continuar articulant i desenvolupant po
lítiques econòmiques nacionals que inverteixin en 
ciència i tecnologia R+D+I. Hi ha programes espe
cífics d’investigació en el camp de les ciències de 
l’activitat física i de l’esport des de fa bastants anys 
i també programes concrets d’ajuda al desenvolu
pament de publicacions científiques, bàsicament 
revistes.

•	 	Actualment a Espanya existeix una excel·lent gene
ració d’investigadors i autors sobre les diferents 
àrees del nostre camp acadèmic i intel·lectual.

•	 	En el nostre sector hi ha una tradició i una dilata
da experiència sobre publicació de revistes científi
ques, encara que insuficientment reconegudes, des 
de les revistes pioneres de finals del segle xix fins 
a les revistes que continuen en l’actualitat, algunes 
amb més de 25 anys ininterromputs.

•	 S’està desenvolupant un alt nivell de competèn
cia en el sector. En l’àmbit universitari se sol·licita 
l’excel·lència acadèmica i això obliga a la investiga
ció de qualitat amb aportacions noves i la seva pu
blicació. Aquestes exigències obliguen a la creació i 
perfeccionament de revistes científiques de qualitat 
i, en la seva absència, a la cerca de revistes d’alt 
impacte per situar els treballs corresponents.

•	 El nostre camp acadèmic i disciplinari està directa
ment connectat amb diverses àrees socials: edu
cació, salut, rendiment, gestió, oci actiu, turisme; 
els avenços que es puguin produir generen interès 
públic i són susceptibles d’aplicar i transformar la 
realitat social.

Oportunitats
•	 	Conquerir nous territoris del coneixement. El nostre 

àmbit curricular ha estat tradicionalment més pràc
tic que teòric, per la qual cosa el nostre camp d’in
vestigació és encara molt verge i és possible avan
çar molt sobre les diverses àrees de coneixement 
encara inexplorades.

•	 Formar nous investigadors. Actualment hi ha una 
fructífera feina de formació d’investigadors que 
promouen una creixent producció científica d’acord 
amb les exigències d’avaluació i acreditació de les 
agències corresponents.

•	 Professionalitzar les tasques editorials de les revis
tes científiques. Els processos a què està sotmesa 
una revista científica són laboriosos, complexos i 
delicats, i requereixen una dedicació estrictament 
professional. Una revista dirigida i promoguda per 
gestió professional està més a prop de desenvolu
par processos d’excel·lència que catapulten la re
vista cap a l’excel·lència editora i el reconeixement 
nacional i internacional.

•	 Crear revistes digitals eficients. Les noves tecnolo
gies i Internet faciliten extraordinàriament la creació 
de revistes científiques digitals que exigeixen pocs 
recursos econòmics, són accessibles, interactives, 
s’estalvien processos i en les quals no minva l’ava
luació com a publicacions científiques. Les noves 
tecnologies faciliten el treball a distància i poden 
promoure la fusió de revistes per enfortir el sector.

•	 Delimitar l’objecte d’estudi de la revista: obte
nir la seva identitat. L’oportunitat de la revista 
està a delimitar el seu àmbit temàtic específic a 
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fi de diferenciarse i contribuir a la seva àrea de 
coneixement amb un rigor més gran i amb pro
funditat i així podrà ser avaluada amb un millor 
criteri i pertinència. També és convenient, entre 
les revistes del seu gènere i especialitat, definir 
l’orien tació científica predominant en la natura
lesa dels articles (metodològica, investigació bà
sica, investigació aplicada, innovació), marcant 
línia en aquest terreny, i d’aquesta manera gua
nyar penetració en el mercat, competència i iden
titat editorial. 

•	 Incorporar les xarxes de comunicació social. Les 
revistes científiques han de ferse ressò del feno
men de les xarxes de comunicació social (Face
book, Twitter, bloc…) i la seva participació massi
va i creixent, i per això és recomanable crear un 
servei d’aquestes xarxes lligat a la publicació a fi 
d’impulsar el debat científic, penjar treballs d’al
tres revistes, recollir suggeriments, puntuar tre
balls i/o conèixer opinions sobre els articles edi
tats (Olivera, 2011a).

•	 Aprofitar la marca “Espanya” en l’esport. A causa de 
la vigència actual i el reconeixement internacional 
de la marca “Espanya” en la màxima competència 
esportiva de diverses disciplines, els treballs cientí
fics relacionats amb l’esport d’alt rendiment espor
tiu, pedagogia esportiva (selecció de talents), pre
paració física, psicologia de l’esport, biomecànica 
esportiva, fisiologia de l’esforç, etc. poden tenir un 
interès afegit en la comunitat científica internacio
nal de l’àmbit de les ciències de l’activitat física i 
l’esport.

•	 	Introduir les revistes en els diversos canals de difu
sió de la informació científica. Acudir al gran nom
bre de biblioteques acadèmiques i culturals que 
existeixen a Espanya i Llatinoamèrica, que consti

tueixen un esplèndid mercat interior, perquè ajudin 
a difondre i promoure els treballs publicats en les 
revistes científiques del nostre camp disciplinari. 
Aprofitar la gratuïtat dels portals de revistes, repo
sitoris i recol·lectors nacionals i internacionals per 
millorar la difusió, l’accés als treballs i la visibilitat 
dels articles de les revistes. 

•	 	Incrementar la presència en les bases de dades 
internacionals. La nostra presència mínima en les 
bases de dades internacionals es converteix en 
una oportunitat per aconseguir un creixement des
tacat d’aquests productes, sempre que complim 
les regles d’edició de revistes científiques d’alt im
pacte. 

•	 Comprometre les editorials públiques i privades 
perquè publiquin revistes científiques d’impacte i 
apostin per la internacionalització i competència 
d’aquestes.

•	 	Impulsar una plataforma representativa de la 
Xarxa de Revistes Científiques Espanyoles de 
Cièn cies de l’Activitat Física i de l’Esport (Olivera, 
2007) que organitzi el sector, faciliti les fusions 
entre revistes per aconseguir un sector més fort 
i sòlid, desenvolupi un pla de màrqueting i pro
moció del nostre col·lectiu, promogui activitats de 
formació específica i representi les revistes espa
nyoles davant les agències i organismes nacionals 
i internacionals.

•	 	Articular ajudes i subvencions directes a les insti
tucions acadèmiques, societats científiques i edito
rials que impulsin l’excel·lència, la competitivitat i la 
professionalització de revistes científiques espanyo
les del sector. Promoure premis i reconeixements 
als articles més rellevants i nous i a les revistes de 
ciències de l’activitat física i l’esport més desta
cades.

Després d’analitzar des de diverses òptiques l’àm
bit de les revistes espanyoles de ciències de l’activi
tat física i de l’esport, i conèixer la seva radiografia 
actual, ens hem encaminat cap a l’elaboració d’unes 
línies estratègiques bàsiques d’actuació per contribuir 
a la millora del sector. Per a això, hem confeccionat 
dotze bones pràctiques que es deriven de les anàlisis 
efectuades i que poden servir de punt de partida per 
a l’elaboració d’un pla estratègic: 

1. Defensar les revistes científiques de ciències 
de l’activitat física i de l’esport, ja que constitueixen 

una peça bàsica i essencial per a la certificació de 
treballs científics d’aquest camp i contribueixen deci
sivament a legitimar acadèmicament i socialment el 
nostre àmbit intel·lectual i professional. 

2. Reduir el nombre de revistes. Hi ha un nombre 
excessiu, desigual i en conjunt poc rellevant de revis
tes científiques que haurien d’emprendre processos 
de fusió per aconseguir un sector més selecte, fort i 
competitiu.

3. Delimitar temàticament l’àmbit de les revis
tes científiques, definirne l’orientació científica i 
aconseguir major especificitat i profunditat de cada 

Epíleg
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publicació a fi d’evitar superposicions disciplinàries 
excessives. 

4. Professionalitzar les tasques editorials de les 
revistes científiques. Plantejar un pla de màrqueting 
de la revista a fi de promocionarla i donarla a co
nèixer. 

5. Obtenir els estàndards de qualitat formal i aug
mentar la qualitat dels continguts. Publicar menys 
articles però exigir més qualitat en els manuscrits 
incrementant l’índex de rebuig, I d’aquesta manera 
s’aconseguirà millorar el factor impacte. Demanar au
tors internacionals d’un cert nivell.

6. Crear revistes digitals competitives. Aconseguir 
edicions electròniques eficients. Dissenyar potents 
webs per a les nostres revistes amb “accés obert” de 
tota l’hemeroteca i motor de cerca. Adscriure’s a les 
xarxes de comunicació social (Facebook, Twitter, bloc). 
Utilitzar un programari específic per editar revistes. 
Incorporar les noves tecnologies d’identificació d’arti
cles (DOI).

7. Potenciar la difusió, accés i visibilitat internaci
onal de la revista a través dels diversos canals de dis
tribució (portals de revista, repositoris, recol·lectors) 

i millorar les traduccions a l’anglès (abstract, title, 
keyword). 

8. Incrementar la presència de les revistes científi
ques espanyoles en les bases de dades bibliogràfiques 
internacionals de major reconeixement i valoració.

9. Aprofitar la favorable conjuntura internacional 
actual en l’esport d’alta competència de la marca “Es
panya” per publicar i divulgar internacionalment tre
balls relatius a aquesta temàtica. 

10. Organitzar cicles de conferències, seminaris i 
congressos sobre la qualitat de les revistes espanyo
les de ciències de l’activitat física i de l’esport.

11. Promoure ajudes i subvencions directes a les 
institucions acadèmiques, societats científiques i edi
torials que promoguin l’excel·lència i competència de 
revistes científiques espanyoles del sector. Organitzar 
premis i guardons per als articles més rellevants i les 
revistes més destacades.

12. Impulsar una Plataforma representativa de la 
Xarxa de Revistes Científiques Espanyoles de Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport que advoqui per la re
gulació i promoció del sector, defensi la nostra especi
ficitat i lluiti pels nostres interessos.
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