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EDITORIAL 

Aquest és el primer butlletí 4ue el G,e.A. nublica rtesprés 
d 'haver-se consti tui t com a 8>ssociflció legal 8mb uns estatuts T'r.s: 
pis. La legalització del grup d'una banda, i el fet que engurmy 
s'acompleixin deu anys de la seva creació pot donar-nos la impre
ssió que hem assolit una certa estabilitat. Aquest sentiment opti 
mista però. pot ser enganyós, ja aue la llostra indefensió econò-

-

mica i la dependència de l'exclusiva aportació altruista dels mem
bres de grup. en aquest p.specte o en la "mà d'obra", fan Que l'equ!,. 
libri real sigui precari. 

Tarunateix. volem parlar aqui, d 'v.!l fet re¡narcable i que és 
històric: per primera vegada la llostra central anelladora cobreix 
les despeses d'una campanya d' anellarnent coordin¡,ua al li tor"l me
di terrani a l'època post-nupcial. Malgrat les presses d 'úl timp. hor:? 
que han fet que potser l ' organització no sigui tan acurada com cal
dria, no hem de treure valor a aquest important esdeveniment dins 
l'anellament a l'Estat Espanyol, i esperem que els resultats siguin 
prou positius com per a que aquest tipus de campanyes es l'8gulari t 
zi i ampli!. 

-
Aquest número del butlletí es publica amb un notable retard en 

relació amb les dates previstes. cosa que, desgraciadament. no és 
la primera vegada que passa. La manca d'una estructura professiona
litzada, així corn d'altres dificultats, ens impedeixen d'assolir 
correctament el compromls de publicar dos números l'any, com fins 
ara haviem fet. Per tal com els nostres suscriptors i el creixent 
volum de beSCanvis del nostre butlletí amb altres revistes ornito
lògiques d'arreu del món ens obliga a mantenir una certa regulari 
tat i puntual i t8.t en la seva edició, a partir del present n{¡mero� 
el Butllet! del G.e.A. es publicarà tan sols un cop l'any. 


