11a DIADA DE LA
RADIOAFICIÓ CATALANA
CASTELL DE MONTESQUIU (OSONA)

Dissabte 18 de setembre de 2021
Des de las 9 a les 14 hores
Organitza:

col·laboren :

11a Diada de la Radioafició Catalana
Castell de Montesquiu
Dia de Camp de la Radioafició Catalana 2021
Dia 18 de setembre de 2021 (dissabte)
La Diada de Radioaficionats del Castell de Montesquiu, és un punt anual de trobada de la Radioafició Catalana al qual esteu
tots convidats. Tant a participar i operar-hi, com a gaudir d'un Dia de Camp amb tota la família.
El Castell de Montesquiu és un lloc d’indiscutible bellesa situat enmig d’un parc natural amb uns jardins excel·lentment
cuidats, que la Diputació de Barcelona cedeix anualment per a aquesta diada.
Un lloc per a venir amb família. Els petits s’ho passaran d’allò mes bé dins dels jardins sense cap tipus de perill.
Un paratge per a gaudir de la natura i naturalment de la radioafició, ja que tindrem en funcionament diferents equips i
modalitats per a les persones que vulguin operar l’estació EG3CM.
Obligatori dur mascareta en tota la Diada.
Tindrem diferents activitats amb el programa següent:
Horari:

Des de les 9 a les 14 hores (A partir de les 8 ja estarem a les instal.lacions)

Esmorçar :

Esmorcar tradicional de la Diada, sempre que l’autoritat ho permeti, coca de pastisseria, pa amb
tomàquet, embotits, begudes etc etc

Taules entitats :

Tindrem taules i cadires per cobrir tots els Radioclub que normalment operen, tot tenint en compte un
màxim de 10 persones per entitat.

Ràdio:

Muntatge d’antenes i equips a partir de les 8:00 hores (obert a tots els operadors que ho desitgin).
Instal·larem dipols per a HF-NVIS i una antena bibanda per les bandes de V-UHF.

Bandes de HF:

2 equips en funcionament (un per a veu i l’altre per a fer digitals).

Banda de VHF:

1 equip en funcionament. Les comunicacions en directe, per 145.550 MHz.
Echolinks de les diferents conferències i DMR

Banda d’UHF:

1 equip en funcionament. Comunicacions en directe a les diferents conferències i DMR
Els equips estaran a disposició de tots els radioaficionats amb llicència que vulguin operar.

Equips en QRP :

També tindrem una estació treballant en QRP dins les instal·lacions.

Indicatiu::

EG3CM (Castell de Montesquiu), QSL per a tots els contactes efectuats en aquesta 11a Diada de
Radioaficionats del Castell de Montesquiu (Barcelona).
DCB-135, DMVB-035, WCA/ EA-00587 i DME-08131

Conferència :

Amb el recolzament de BRANDMEISTER-EA3.
Ponència amb el títol:
EQUIPS PoC LTE, consells i funcionament integrat amb altes xarxes,
a càrrec de EB3CPN Toni i EB3GHN Eduardo.
No hi falteu a aquesta ponència tant interesant.

RESTAURANTS RECOMANATS DE LA ZONA
-

RESTAURANT WAY

Sant Quirze de Besora

telèfon

93 852 90 80

-

RESTAURANTE CA LA CANDIDA

Sant Quirze de Besora,

telèfon

93 852 90 32

Sora

telèfon

93 855 08 35

RESTAURANT DE LA TROBADA
-

RESTAURANT CAN COROMINA

Menú de la trobada 2021
-

PRIMER :

AMANIDA
ASSORTIT D’EMBOTITS
ASSORTIT DE CROQUETES i CALAMARS

-

SEGONS :

GRAELLADA DE CARN (Botifarra,Panxeta,Xai i Pollastre) amb patates i mongetes

-

Postres, pa, vi, aigua i gasosa (no està inclòs el cafè ni els licors)

-

PREU : 22 Euros (iva inclòs)
NOTA : El Restaurant te un local exclusiu pel dinar de la Trobada, es repartirà en taules de màxim 10
persones i l’aforament màxim es de 40 persones, tenim fins el dia 14 per fer la reserva al Telèfon de
l’organització

Organitza:
Suport de:
Col•labora:

647.50.14.15 (Miquel-Àngel)

Ràdio Club Bisaura de Montesquiu i el Ràdio Club del Vallès (EA3RCH), de Cerdanyola del Vallès.
La FCR (Federació Catalana de Radioaficionats). FECATRAF
Diputació de Barcelona- Parc Natural del Castell de Montesquiu
Ajuntament de Montesquiu
Consorci de la Vall del Bisaura, Ges i Orís
Ràdio Montesquiu i ARRC de Torelló

Contacte:

email: rafbisaura@gmail.com i ea3rch@ea3rch.org
Telèfon 647 50 14 15 Miquel-Àngel (ea3ayr)

Dossier Fotogràfic de diferents edicions

