
BUTLLETÍ DEL GRUP CATALÁ 
D' ANELLAMENT  

El Grup Calala d'Anellament (GCA) 
publica un cap a I'any el BUTLLETI DEL 
GRUP CATALA D'ANELlAMENT (Bulll 
GCA), revisla que Iracla sobre qual· 
sevol aspecle de l' ornilologia si bé es 
dóna especial predilecció als Ireballs 
relacionals omb l' anellamenl 

Els membres del GCA reben gralu·ila· 
menl aquesla publicació. Les persones 
no membres del GCA que desi lgin 
adquirir·lo, poden fer·ho milian�anl 
subscripció (1 000 pis. I'any per l'Es· 
101 Espanyol; 1.500 a I'estranger). El 
Bulll. GCA s'inlercanvia amb d'allres 
publiacions similars Per informació so· 
bre s ubscri pcions o inlercanv i s  
dirigiu-vos a :  Raül Aymí. Grup Calala 
d'Anellamenl Museu de Zoologio 
Ap. 593. 08080 Barcelona. 

Th e BUTLLETI DEL GRUP CATALA 
D'ANELIAMENT (Bulll. GCA) is on an° 
nuo/ ¡oumo/ pub/ished by Ihe Grup 
Col% D'Anellamenl (GCA). The ¡our· 
n o /  d e o / s  w ifh o n y  l o p i c  o n  
ornilhology, wilh moin emphosis on 
Ihose re/oled lo ringing. 

The Bulll GCA is dislribuled free of 
chorge lo 011 members of Ihe GCA. /1 
is O/50 ovoilob/e lo non·members by 
subscriplion·(/ ,500 peselos in /994). 
The Bulll. GCA is O/50 exchonged wilh 
olher simi/or pub/icalions. Queries re
gording subscriplions or exchonges lo: 
Roü/ Aymí Grup Col% d'Anellomenl 
M useu de Zo% gia. A p  593. 
08080 Borce/ono (Spoin), 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ / SUBSCRIPTION FORM 

Nom i cognoms 
Name 

Adre�a 
Address 

Població 
Cily 

País 
Counlry 

Codi Postal 
Poslcode 

TelMon 
Phone 

Desiljo subscriure'm a Butll. GCA, per lo quol cosa foré efectiu I'import mitjon. 
�ont: / I wish lo subscribe lo Ihe Sutil. GCA. Paymenl w¡1I be mode by: 

o 

D 

Gir Postal / Pos la/ Giro 

Ingres al ce 2013 0500 160202775184 de lo Coixo d'Estolvisde Coto· 
lunyo tot indicont el motiu de I 'ing rés / A lronsfer lo Ihe bonk occaunl 
2013 0500 16 0202775/84 af Coixa d'Esto/vis de Calo/vnya (Calxo d'Es· 
la/vis de Cala/unya. P/a<;a Anloni Mauro, 6. 08003 Barce/ona. Spain). 

(Morqueu amb uno creu el melode escollit / P/ease, lick on aplion) 




