
COMUNICACIONS 

. NORMATIVA DE FUBLICACIONS 

81 Butlletl deI Gruo Ce.�alà d'Anel18ment publicR. aflo.!: 

tacions ori�inHls i inèdites referents 8 l'Ornitologin i, 

pRrticul'1rment. sobre matèries relacionades amb l'anell.<>ment. 

El Butlleti consta de tres seccions: articleo, notes 

brens i comunicBcions les quaIs es diferencien Del seu con

tingut i extem:si6. 

l - Els treballs mecanografiats en fulls DIN A-4 per una sola 

i a doble esnai s'hauY'fln de presenktr ner dupliCA.t i pr.Ei!. 

cedits d'un titol concis pero prou sllf(p:eridor (jel seu contin� 

gut. deI nom de l'autor/R 0 autors/res (tal corn desitgin C]ue 

siguin publicats) deI cen�re 0 centres, si As el cas. Il que 

pert;:myen Rix:!, corn de IR seva Rdrer.a complerta. El treball, 

aixi mA.teix, dur à al final la data de presentRci6 Il la C omis

si6 de Publicacions. 

2 - El text podrà ser redactat en qualsevol llenP,;lW, cul ta mo 

nerna. 

Els textos hRurRn d'Asser redactats correctRrnent. inde

uendentment de IR llengua en què es presentin. 

J - 1':ls articles, s 'haun:lfl d' acompan,V8.r d'un resum que r�. 

flecteixi chœament el contingut deI treball. Independent

ment ù' aquest resurn, efectuat en el mateix idioma de reda_� 

ci6 de.L treball, s'hau1'à. de presentRr un "Abstrpct" en Rn-

o 0 t t �,ls �rticles, corn a les notes breus. glès que precedelxl 'an' u u 

4 - L'autor/ra. intent8rà que l'extenssi6 dels treballs no 

superi el se@ent criteri: Flrticles -20 fulls-. notel:' breus 

-J ful1s-. comunic8cions -2 fu11s-. 
o Tnules i Quadres, hnu1'Rn de portRr els Li 

5 - Les Flgures. 

tols amb l'idioma corresponent a l '''lTticle i amb Rn!dès. 

vnlum J num.2. J6 

� - La �nmissi6 �e PubliCAcions tindr� cura de revisar e1s 

treballs rebuts, per tRI de vetllR.r pel bon nivell cientific 

nel Rutlleti. Aixi, segons la matèria que tracti l'R.rticle, 

serà revisnt per un expert i si fa el cas, es contRctarà amb 

l'Rutor/rR. pertal de realitzar alp;una correcci6 prèllliFl a lA 

seva publicRci6. 

7 - Els treballs defini tivament 8.cceptat!:;, senm nublicu �G 

al Butlleti corresponent per rigor6s ordre d'acceptaci6. 

8 - CndR. treball anirà acompanya.t, si s'escau, d'una biblio 

�r8fia que tan sols contindrà les publicaci6ns citades al text. 

La bibliop;rllfia IUlurà d'ésser donada Fll final de l'article 

sep;ons el monel segUent: 

CARRERA E .. MARTINEZ 1., VILALTA J. lCl82. Resum de les activitat 

�fÜ Grun C:-ün.là d'Anellament. Butll. G.C.A. (2) 2: 2 - 34. 

FERRER X. 1�77. Introducci6 ornitologica al delta de l'Ebre. 

naturn ls deI delta de l'Ebre. Treballs de la In: Els sistemes � 

Inst. Cat. Rist. Nat. nQ 8: 227 - J02. 

MUNTANER J . . F ERRER X., MARTINEZ-VILALTA A. 1984. AtlaB dels 

ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Ed. Ketres. B::lrcelona 

LR lli8ta bib1iogràfica d'un treb811 serà esr.8.blerta i orden8.rll3. 

n.lfRbè tic"lment per autors (i cronolbgicRJnen L per a un matei x 

n.utor. Rfep;int les lletres: Fl, b, c, etc., aIs treballs deI m� 

teix Rny). En el text, les referències bibliogràfiqv.es es fRran 

ne 1<1 manera usual: " ... segans MALUQUER (197 J) . 0 . ", " • • •  R Ies re 

ferències citades C ARRERA. MARTI NEZ & VILAL1'A. 1982 a ... ", etc. 

QU8n en el text s'anomena un autor deI quaI no es fa cap referèQ 

cia bibliop.:ràfica, el nom anirà en rodonn: " ... un altre autor As 

Mestre ... ". 

n - Cada autor rebrà 12 exemplars de] Butlleti si el seu trebRJJ 

As un article 6 5 exemplars si és una nota breu. 

la - Els trebRlls que no s'Rjustin a aquestes normes seran 1'e

tornRts flls Rutors/ras. 

Il - A1uestes normes serRn vip;ents a partir deI Butllett segllent 

al de 18 ReVa publicaci6. 

La Comi13si6 de Publicacions. 

Volum J num . 2 .  J7 
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