1 Trobada de Radioaficionats al
Delta de l’Ebre
27 d’octubre del 2018

Lloc: Restaurant Casa de Fusta

1 Trobada de Radioaficionats al Delta de l’Ebre
Dissabte, 27 octubre del 2018
De les 9:00 fins a les 14:00
al Restaurant Casa de Fusta (Amposta)

- Esmorzar tipic del Delta
- Montatje d’antenes i equips de radio
-Presentació GRT hivern 2018
- Mercadillo de 2a ma
- Sorteig
- i molt mes......

https://restaurantcasadefusta.com/es/

Preu del dinar 20€ (Pagament per anticipat)
Esmorzar 7€ (Forquilla i ganivet)
+ INFO:

Organitza:
Radioaficionats de
les Terres de l’Ebre

Col·laboradors:

EA3BFF, 636 371 738
EA3HZI, 606 781 801

Dia 27 d'octubre del 2018 (dissabte)
La trobada de radioaﬁcionats del Delta de l'Ebre neix per tal de que ens trobem tots aquells/es persones que
tenim l'aﬁció de la radioaﬁció i fer un punt de reunió tant de la gent local, com d’aquells que puguin venir de
diferents parts de Catalunya.
Com a trobada de gent de la radio, hi trobarem equips de radio per tal de que qui vulgui prac#car la nostra
aﬁció ho pugui fer, però a la vegada esperem que sigui un dia on poder trobar-nos amb la gent, parlar entre
nosaltres, conèixer gent nova, etc.
Un altra cosa molt important, es que al lloc on el realitzarem es un lloc perfecte per a portar-hi la família i
passar un dia diferent, l'ubicació al mig del Delta de l'Ebre i a un lloc situat en ple camp, on es poden visitar la
llacuna de l'Encanyissada, així com les diferents vies verdes que hi passen pel lloc, fan que puguem caminar i
o anar amb bici sense perills d'anar per la vora de la carretera i contemplant la variada natura existent al
Delta així com de la seva amplia fauna.
Que farem:
Horari: Des de les 9 ﬁns a les 14
Ac!vitats: A par#r de les 9:00 el primer que farem serà anar a esmorzar al mateix restaurant que ens faran el
dinar, on tot aquell/a que vulgui podrà fer un esmorzar $pic del Delta amb forquilla i ganivet. Per als qui no
vulguin esmorzar tant, hi haurà la possibilitat de fer un esmorzar mes lleuger.
El preu de l'esmorzar de forquilla i ganivet serà de 7€ amb cafè inclòs. L'import del esmorzar cadascú
ens el pagarem al mateix moment ja que aquest no es obligatori.
Després de l'esmorzar, anirem a muntar les antenes i els equips de radio per a que aquells que vulguin fer
radio ho puguin fer.
Entretant, aquell/a que vulgui gaudir de la natura podrà realitzar un tomb pels voltants del lloc de la
trobada. Tot aquell que vulgui vindre amb bicicletes, etc, ho te perfecte per a pegar un vol, donat que a la
zona hi han varies vies verdes.
Dinar: El dinar el realitzarem a par#r de les 14:00 al restaurant Casa de Fusta, al mateix lloc de la trobada i el
preu sira de 20€. El preu del dinar s'haurà de pagar amb antelació fent un ingrés al conte corrent que mes
endavant us facilitem.
I després del dinar, pues que cadascú faci el que cregui oportú, si es vol quedar a fer una visita pel Delta, o
tornar cap a casa. Per part de l'organització si la gent ho creu convenient es podria portar a qui ho vulgui a
pegar un tomb per algun lloc del Delta.
Altra informació.
La trobada esta prevista fer-se al aire lliure, per a tal, podrem estar a l'àrea de pícnic del restaurant, on hi ha
diverses taules de fusta baix de moreres que ens faran d'ombra. En el cas de que el temps no ens perme#
estar al aire lliure, llavors estaríem a un lloc cobert.
Si algú vol vindre el dia abans i dormir al mateix lloc, el restaurant disposa d'un àrea de caravanes de forma
gratuïta (serveis com llum, aigua, etc. si que es paguen) on s'hi podrà estar. Apart de la zona de caravanes, la
zona d'aparcament es molt extensa i també gratuïta.
Web del lloc on anirem: h& ps://restaurantcasadefusta.com/es/

El preu de la trobada es gratuït, unicament es cobraran els 20€ que es el preu del dinar, i per a tots aquells/es
que si vulguin quedar. En el cas de l'esmorzar, el preu es de 7€ si es fa el de forquilla i ganivet. L'import de
l'esmorzar es pagaria in situ al restaurant i no de forma an#cipada per no ser obligatori com ja hem dit.
Per a reservar taula per al dinar, nomes cal fer un ingrés de 20€ al següent conte corrent de La Caixa:
ES75 2100 0178 7102 0043 3759, això si molt important, al fer el ingrés al concepte posar el indica#u, el text
“Trobada Delta de l’Ebre” i el numero de persones, o si no després no podrem saber qui l’ha realitzat.
Després de realitzar el ingrés, enviar un missatge per correu electrònic o per Whatsapp per tal d’estar
assabentat del ingrés i per si cal posar-nos en contacte amb vosaltres per qualsevol incidència.
Per si algú es vol posar en contacte amb nosaltres per qualsevol consulta, dubte, etc. ho pot fer al telèfon
636 371 738 Jesús EA3BFF o al 606 781 801 Miguel EA3HZI, també per Whatsapp, o al correu electrònic
ea3bﬀ@gmail.com on us atendrem.
Tot aquell/a, que no faci l'ingrés, no se li assegurarà plaça per al dinar. La data límit per a fer l'ingrés serà el
dia 22 d'octubre del 2018
Altres llocs on poder passar la nit:
Hotel HCC Montsià **
Amposta
Tlf: 977 701 027
Hotel Ciutat d'Amposta ***
Amposta
Tlf: 977 708 556
Hotel l'Algadir del Delta ***
Poblenou del Delta Tlf: 977 744 559
Hotel Rull ***
Deltebre
Tlf: 977 487 728
Delta Hotel ***
Deltebre
Tlf: 977 480 046
I un molt considerable numero d'allotjaments rurals disponibles a internet.

On esta el lloc on anirem?

Lloc Trobada

Com arribar al lloc de la trobada.
 El lloc es troba a 2,5Km de la població de Poblenou del Delta.
 Per arribar es pot fer per 2 carreteres.
 La 1 ruta seria sor#r d'Amposta per la carretera TV-3408 (també es pot vaixar per la N340) ﬁns a Sant
Carles de la Ràpita. Al arribar a la població de Sant Carles, hi ha la carretera que porta ﬁns a Poblenou del
Delta. Al arribar a Poblenou, l'access a la Casa de Fusta i o Restaurant Casa de Fusta està senyalitzat pel
interior de la població.
 La 2 ruta seria sor#r d'Amposta per la carretera TV-3408 ﬁns enllaçar a la carretera TV-3406 que va de
Sant Carles ﬁns a Sant Jaume d'Enveja. A 6,7 Km de la TV-3408 trobem l’entrada (a la dreta) al camí que
porta ﬁns a Poblenou o també a la Casa de Fusta que es on hem d'anar. L'encreuament esta senyalitzat
adequadament.

Imatges del lloc de la trobada

