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-------------------------------------------------------, 

EDITORIAL 

Després d'un llarg parèntesi de més de dos anys el Rutlletí del Grup Català 
d'Anellament torna a veure la llum. Aquest nLJmero que teniu a les mans s'ha 
fet amb l'esforç de persones que hi han dedicat el seu temps lliure mirant de 
superar tots els inconvenients que han anat trobant al seu pas, tot sovint de 
prou envergadura com per descoratjar el més persistent. Finalment, però, 
aquí el teniu amb la voluntat de recuperar el temps perdut i assolir de bell nou 
una periodicitat que el consolidi com a una publicació amb pes dintre del món 
ornitològic català. Això només serà una realitat si tothom hi col.labora i hi 
participa en la mesura que li sigui possible. 

En aquesta edició s'escau també fer esment de Ics relacions del CCA all1h 
l'AdministraCió Autonòmica. La Gellcralitat de Catalunya va signar un 
contracte all1b el GCA conforme es comproll1etia a financiar l'activitat de 
l'anellament científic a Catalunya amb I milió i mig de pessetes anuals. 
Després de llargues i infl'llctuoses negociacions posteriors a la signatura del 
conveni, la Generalitat sembla haver donat lIull1 verda a la plena execució del 
llIateix. En el moment d'escriure aquestes ratlks, doncs, sembla que hi ha el 
ferm compromís de pagar la quantitat estipulada per totes dues parts. No 
canteu vitòria, però, anelladors de Catalunya, que els diners encara IlO han 
arribat al nostre calaix. 

En un moment en què ab països desenvolupats les activitats d'anellament 
científic es doten de pressupostos elevats, l'acolllplimel1t d'a q uest conveni pot 
significar un pas endavant substancial pel' assolir 121 l livell cil'ntífic, tècnic i 
administratiu que l'andlamellt científic a Catalunya es merei'.:, 

A desgrat dels inconvenients quc U pugui haver CII cas quc 110 es prodllei'.:i 
el pagalllent de Ics quantitats estipuludes al convcni, el CCA continllarú tir;lI1Í. 
e n davant fins on pugui, esperem que amb la eol.laboració de 10ts els meillhrc�;. 
En els (¡ltims temps s'lla fet Ull esforç pèl' a posar al dia la caòtica situació 
administrativa en què ens trobaven-¡ immersos. S'ha contractat Ull secretari 
(pagat amh les (¡Itimes engrulles del llostre minso pressupost )  quc està posant 
al dia etïcaçlllent bonn part de ia feina admillistrativa pelldent i s'ha 
reestablert la comunicació entre la secretaria i els mc m bre s , lJIIC c:·;t<1va 
aturada des de fe.ia temps i donava la sensació als me mb res que havíem dcixat 
d'existir. Aquesta bOlla nova s'ensombreix pel fantasma de l'exhauriment 
absolut del nostre prcssupost si la Generalitat de Cntalunya no acomptei'.: la 
seva part del conveni. Esperem no have1' de donar males notícies bell aviat. 


