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AGENDA 

BALANC DE TRESORERIA DEL G C A, 1981. 

efectiu a 31.12.80 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  16.589 ptes. 

entrades del 01.01 fins 31.12 . .......... 24.600 ptes. 

Total 41.189 ptes. 

despeses del 01.01 fins 31.12 .... ....... 38.948 ptes. 

Total efectiu a 31.12.81 ..... ...... 2.241 Etes. 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ 

Butlletí del Grup Català d'Anellament 

SUbscripci6 anual ( 2 números): 400 ptes. 
$ 5,00 

(dins l'estat espanyol) 
(estranger / foreign) 

Tipus de pagament mitjançant ta16 adjunt al portador. 

..... 

MOLT I/I¡PORTANT. 

Recordem un cop més que en el proper butlletí, han de sortir publicats 
els reports d'anellaments i controls, corresponents als anys 1980-1981. 
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Es prega a qui encara no hagi tramès a secretaría els següents documents, 
ho faci urgent: 

- fulls d'anellament corresponents a 1981 (per duplicat si es tracta de 

models d'anelles de remitent ICONA). 

Balanç de les anelles a 31.12.81. 

Llista dels autocontrols que es corresponguin amb les bases establertes 
pels anteriors reports. 

- Fulls de Balanç corresponents al 1981. 

RESUl" DE LES CONCLUSIONS DE LA SEGONA TROBADA D'ANELLADORS DEL "CENTRO DE rrIGRA.,. 
ClON" DE LA SEO. 

Aquesta segona trobada, va tenir lloc del dia 9 al 12 d'octubre de 1981, 

a Almonte (Huelva), i va ser organitzada pal "Grupo Ornito16gico del Sur" 

(GOSUR). Segons paraules textuals de les conclusions que ens ha tramès el "Centro 
de l.ügraci6n", la principal activitat d'aquesta trobada va ser l'anellament d'o
cells mitjançant xarxes i paranys. Al m�eix temps es va comentar la necesitat 

d'unificar criteris. 
En quant a l'estat actual del conveni ICONA/Centro de Higraci6n, en 

¡.!anolo Fernandez Cruz va informar, d'una banda, de les prestacions de l'ICOHA 
(subvenci6 d'anelles metàl.liques, plàstiques per a les cigonyes, xa"rxes, paranys, 
impresos, publicaci6 de l'opuscle "Elementos bàsicos para estudios de muda", etc. 

l d'altra banda, de la contrapartida del "Centro de J.Iigraci6n" (Tramesa de les 
còpies dels fulls d�anellament, d'anelles amb remitent ICONA). També s'anuncià 

la futura publicaci6 del report d'anellaments del "Cent. Migr.", corresponent als 
anys 1973-1978. 

Sobre el funcionament intern del "Centr. l>Iigr.", s'anuncià l'augment de 
les quotes (de le qual cosa tots en teniu ja notícia). També s'informà de que 
qualsevol tipus de marcatge especial (anelles de color. etc.), ha de ser abans 
consultat amb el "Cent. Migr". Es donà a conèixer l'estat actual de les campanyes 
d'anellament de la cigonya blanca i del roquerol. En referència a les espècies 
sota un control d'anellament, es vàren redactar unes normeS a seguir (que fins 

ara no s'ens han tramès). 
S'anuncia la celebraci6 del XVIII congrès Internacional d'Ornitologia a 

Moscou, del 16 al 25 d'agost d'enguany. 

S'informa que per primera vegada s'han enviat els reports del "Ctr. :ügr" , 
a l'EURING DATA BAJOC, es tracta dels corresponents als anys 1975-1978. 

La tercera trobada d'Anelladors tindrà lloc a la Serralada de Cuenca, en 
dades similars a les anteriors i organitzada pel grup ALCOR de Hadrid. 

Si algú te interés en llegir íntegrament les conclusions, pot fer-ho 
consultant el fitxer del G C A. 
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