
• EDITORIAL 

El present volum del Butlletí del Grup Català d'Anellament (But, GCA) 
enceto uno novo etapa, materialitzada tant en canvis en lo seva aparenço 
externa com en el seu contingut. El format i disseny interior, han sigut 
remodelats equiparant·los o/s estàndars internaciono/s. Així mateix, i de 
formo similor o lo ma¡oria de publicacions especialitzades, l'equip editorial 
s 'ha estructurat en un Editor i un Consell Editorio/ assessor, que s'encarregaran 
de vetllar per lo quo/ilal dels treballs pU,blicals. A tots els Ireballs que 
apareguin ol Butlletí se 'Is donarà la forma d'article. Aquest canvi en el format 
no indica l'eliminació de les notes. El canvi reconeix lo importància dels 
esludis breus i de les obseNacions de camp per se. Amb aquesta nova 
orientació, el Bullletí emfatitzo el valor d'una idea científica suscintamenl 
resumida o d'una obseNació, i per lant, no vol que aquestes quedin 
relegades al final de la revisto de forma més o menys apretada. A més, els 
articles concisos, escrits amb un format agradable de llegir encorat¡aron al 
lector. Els orlicles llargs sempre es deixen per després, quan es tingui més 
temps i lo meni més clara ... Els treballs curts, en canvi, es poden llegir en 
qualsevol moment, encara que només sigui per distreure 'ns uno mico, però 
tot i així, ben segur que el lector s'emporlorà lo ideo i missatge del treball. 
Fino/ment, els treballs curts poden ser avo/uats més ràpidament, lont per part 
dels 05sessors com de l'editor, i per Ioni, poden ser publicats abans. Per tot 
això, encoratgem o/s autors que limilin el seus treballs ol mínim de pàgines 
possibles, en el ben entés de que això ens beneficiarà a tots. Quanl al seu 
àmbit, es considero el Butlletí GCA com una revisla d'ornilologia de camp, 
sense oblidar que l'anellament serà lo base fonamental d'aquesta publicació, 
i l'aspecte temàtic que es primarà. És aquest, malhaurodament, un espai 
encara buit al nostre país, i creiem que la present revista el pot omplir amb 
èxit; per tol això, des d'aquí volem invitar o tots els anelladors, catalans o 
no, o que ens enviïn els seus treballs. 

Esperem que aquest volum representi un pas endavant i que reo/ment 
aquesta novo elapa es consolidi. Que ho aconseguim, però, no dependrà 
tant d'aquesta declaració de bones intencions sinó de la col laboració de 
tothom. 

Dr. J. C. Senar 
Editor 




