
NORMES A SEGUIR PER ALS ANELLADORS QUE UTILITZARAN ANELLES DEL REMITENT 

ARANZADI DURANT 2012 

 

El canvi d’us d’anelles del remitent ICONA cap a ARANZADI ens obliga a prendre 

algunes normes bàsiques de funcionament per adaptar-nos a la situació actual. A 

continuació es detallen les normes que han de seguir tots aquells anelladors que 

durant 2012 utilitzaran o han utilitzat anelles dels dos remitents. : 

 

• Cal retornar totes les anelles del remitent ICONA abans de rebre les noves  

d’ARANZADI 

• Cal fer una còpia del programa Noubiopro a la carpeta C:\Noubio\aranzadi (que 

cal crear prèviament) i afegir _aranzadi al final del nom de l'arxiu 

(NoubioPro_Aranzadi.mde). L'arxiu original s'ha de fer servir per fer el balanç 

de 2012 fins a la darrera data en què es va utilitzar Mardrid/ICONA. El 

programa Noubiopro_Aranzadi.mde s'ha d'utilitzar per entrar les dades de les 

jornades des que s'utilitza ARANZADI (anellaments ARANZADI i controls 

ARANZADI/ICONA). 

• Cal fer el balanç ICONA com sempre amb el programa original seguint les 

pautes de sempre. Les dades de les jornades ARANZADI es podran importar al 

programa original  a partir de gener de 2013 quan ja hi hagi la versió adaptada 

a ARANZADI del Noubiopro. 

• Cal fer exportacions ARANZADI i enviar-les a l'OCA l’1 de desembre i l’1 de 

gener des del programa NoubioPro_Aranzadi.mde. 

• L’Oriol Baltà farà el balanç ARANZADI de tothom abans del dia 5 de gener. 

• Durant aquest període d’adaptació del nou remitent, està totalment prohibit el 

traspàs d'anelles entre anelladors. 

• Els anelladors que facin el canvi de remitent per anellar els darrers mesos de 

2012 caldrà que enviïn un formulari acceptant les condicions i terminis que 

suposa aquest canvi. 

• Les recuperacions ARANZADI que facin els anelladors de l’ICO es tramiten a 

través de l'ICO; no s’han d’enviar a ARANZADI. 

• Les comandes d’anelles del remitent ARANZADI que es facin són fins a final 

d'any 2012. 

 

Per a qualsevol dubte o petició, podeu dirigir-vos a Raül Aymí (ico@ornitologia.org) o 

Oriol Baltà (info@ornitologia.org). 

 


