4a Diada de Radioaficionats del Castell
Castell de Montesquiu
Dia 21 de Setembre
Setembre de 2013 (dissabte)
(dissabte)
La 4a edició de la Diada de Radioaficionats del Castell de Montesquiu, és un punt de trobada anual dels Radioaficionats al
qual esteu tots convidats a participar i gaudir.
Un lloc d’indiscutible bellesa situat en mig d’un parc natural i amb uns jardins excellentment cuidats, que la Diputació de
Barcelona cedeix anualment per aquesta diada.
Un paratge per gaudir de la natura i naturalment de la radioafició, ja que tindrem en marxa diferents equips i modalitats
per les persones que vulguin operar l’estació EH3DCM
EH3DCM.
3DCM
Una jornada en la que podrem debatre sobre el nou reglament de Radioaficionats, recentment aprovat
Hem convidat a personalitats del mon de la Radioafició, de la DGTSI de Catalunya i de l’Ajuntament de Montesquiu.
Tindrem diferents activitats, tant de ràdio com culturals, amb el següent programa:
Activitats de ràdio:
ràdio:
Muntatge d’antenes i equips a partir de les 9,00 hores (obert a tots els operadors que ho desitgin),
installarem dipols per a HF i una antena bibanda per les bandes de V-UHF
Horari:

Des de les 10 a les 14 hores
Posarem a disposició de tots els visitants, un esmorzar a base de diferents tipus de coca (de pastisseria)
acabada de fer al forn de Montesquiu, xocolata, pastes i begudes vàries, pa amb tomàquet i embotits de
la zona, tot gratuït per fer mes agradable el matí en aquest extraordinari paratge.

Bandes
Bandes de HF:
VHF:
Banda de V
HF:
Banda d’UHF
d’UHF:
UHF:

2 equips en funcionament (un en fonia i d’altre en digitals)
En directe 145.500 MHz.
MHz i a través dels Repetidors R0 (145.600 MHz.) del Montseny y R1 (145.625 MHz.)
d’Olot
438.775 MHz. (subtò 88.5) Repetidor d’Osona
d’Osona
Els equips estan a disposició de tots els radioaficionats amb llicència que vulguin operar

Indicatiu:
Indicatiu:

EH3DCM (D
Diada del Castell de Montesquiu), qsl per a tots els contactes efectuats en aquesta Diada de
Radioaficionats
Radio
aficionats del Castell de Montesquiu (Barcelona)

Debat:

De13,00 a 14,00 hores als Jardins del Castell, debat sobre “El Nou Reglament
Reglament de Radioaficionats”

Activitats culturals:
Exposició sobre la Vall del Bisaura “BISAURART” a la cabana del Castell (al costat de l’estació de ràdio),
Jornada divulgativa “Els documents del Castell de Montesquiu” amb un programa que compta amb la
presència de representants de la Diputació de Barcelona, conferència “La Vida als Castells”
Castells” a càrrec de
Jordi Bolòs (catedràtic d’història medieval de la Universitat de Lleida), conferència “Tractament arxivístic i
importància del fons històric del Castell de Montesquiu”
Montesquiu”,
ntesquiu”, a càrrec d’Albert Pratdesaba (Historiador i
Arqueòleg)
Dinar:

Organitza:
Suport de:
Col•labora:
Contacte:

A les 14,30-15,00 hores al Restaurant La Cugulera de Sant Quirze de Besora, a només 2 minuts del
Castell i amb ampli pàrquing, preu del menú 17,50 € (Es molt important confirmar l’assistència,
l’assistència, per
reservar lloc al restaurant) si algú ho vol, podem enviar el menú del dia via email.
Radioaficionats
d’Osona
Radioaficionat
s d’
Osona (URE Osona, Grup Osona Ràdio-EA3, Unió de Radioaficionats d’Osona) i el Ràdio
Club del Vallès EA3RCH de Cerdanyola del Vallès
URE (Unión de Radioaficionados Españoles) i la FCR (Federació Catalana de Radioafeccionats)
Diputació de Barcelona- Parc Natural del Castell de Montesquiu
email:

montesquiu_ea3@hotmail.com

ea3rch@ea3rch.es

Telèfon 647 50 14 15 Miquel-Àngel (ea3ayr)
Informació:

Organitza:

http://radioaficionatsosona.vicentitats.cat

http://www.ea3rch.es

Col·labora :

