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EDITOR1AL 

Recentment hem celebrnt l'nnellaJ11ent rle l'occll llumero 

50.000 deI G.C.A. en un acte realitzBt a Tiana. al QuoI va

ren aSRistir �r8n nombre d'ornitble�s catalans. Enrera res

ten nou Rn.vs oe treb811 continuat, esforcoR,8np;oixes i la 

tARCR de vegados anbnima de molts 8nellarlors. 

De totes maneres les xifres no ens han d'obsec8r. mén 

aviat enA han de fer reflexionar sobre el seU significat 

real i 18 f orma en qu� hom ha arribat aconseguir-la. Tot 

aixb ens permetrà d'observar l'esdevenidor amb una nova per� 

pectiva. 

i':n 8quest butllet! ens plau d'incloure per primer cop 

IR comunicaci6 d'un Rnellador que no és membre deI G.C.A., 

amn aixb volem significnr el c8ràcter obert de la nostra 

public'lci6. Valgui aquest- fet per convionr un cop més A. tOtR 

els 'lnellaoors eRpanyols i e8tranp;erR a col.lR.borar en el 

butllet! 'lportant les seves experiències. 

InR.ugurem aix! mateix, una nova secci� sot3 el nom de 

"notes breus" per tal de donar sorti da a una sèrie de dndes 

d'interès ornitolbgic 'lue normalment no trascendei:zcn i 

resten arxivades en les fulles d'anellament. 

Finalment incloem les normes de publicaci6 deI blltlleti, 

les qU81s esperem que contribueixin 8 la norm�!1i tzacio i 

trnnspRrència en els cri teris de selecci6 i accept8.ci6 dels 

articles que rebem, Rixi corn per vet-llar pel Beu nivell 

cientific. 
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