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Des d'aquestes línies s'ha tractat ja en més d'una
ocasi6,

la necessitat d'una def �itiva institucionalitz�

ci6 de l'anellament científic d'ocells a l'Estat Espanyol,
d'acord amb les tendències seL�ides arreu dels palsos civi
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litzats del m6n.
Aquest principi,va quedar tanmateix recolzat per les
conclusions de les IV Jornades Ornitològiques Espanyoles

Assessora lingÜistica:

Silvia Muray

(Barcelona,

1977), així com

a

les VII celebrades recentment

a Gandario (Galícia).
L'administraci6 de l'Estat Espanyol que per primera

Recepció d'articles i comunicacions:
�ecretaria del G. C.A.
Isabel Martbez (2559790)

vegada sembla tenir la volunta.t pOlítica d'assumir la res

Disseny gràfic i maquetaci6: Josep Vilalta

seu interès i preocupaci6 pel tema per mitjà del Sr. P.Ceballos

ponsabilitat que implica l'òrganitzaci6 i funcionament d'un
centre d'anellament oficial i estable, va fer-nos arribar el

que ens va visitar el

proppassat mes de maig

(��

significatiu

detall sense precedents).

Dibuixos: Joan Garcia
·lictor Estrada

ts realment encoratjador i sobretot tranquilitzant saber,
que la nostra laboriosa i de vegades feixuga tasca de 9 anys
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de treball,

25

·JD.b el suport del Dep�tame:lt d' Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cat�
lU:1.ya.

per
amb

un

és recolzad� oficialment

organisme estatal que té ganes de fer feina, objectiu
què el nou·Centro de anillamiento y Marcege de Aves'

de l'I.C.O.�.A •
entusiasta.
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la present i la futura,

.

trobark en nosaltres una col.laboraci6
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Aquesta nova i esperançadora perspectiva.
ment prou fort

CO&

és un argy

per a animar-nos a continuar treballant

amb la nostra característica il.lusi6 pe'r un Grup Català
d'Anellament sòlid.

organitzat i efectiu. Tan sols aixi.

podrem construir conjuntament amb la resta d'��elladors
de l'Estat. el centre d'anellament que tots desitjem.

