
 

          

 

 

 

7a DIADA DE RADIOAFICIONATS 

DEL CASTELL DE MONTESQUIU 

(OSONA) 

Dissabte 10 de setembre de 2016 
 

 

Organitza:                                                                   col·labora : 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a Diada de Radioaficionats del Castell de Montesquiu 

Diada de Camp de la Radioafició Catalana 2016 

 
Dia 10 de Setembre de 2016 (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 gaudint d'una Diada 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 venir amb família. Els petits s’ho passaran d’allò mes be 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. 

Una jornada de col·laboració i operació a les diferents bandes dels nostre hobby. 

Comptarem amb la inestimable visita de l'Alcaldessa de Montesquiu sra. Elisabet Ferreres Vergés 

Tindrem diferents activitats, amb el programa següent: 

 

 

Horari:  Des les 9 a les 18 hores 

 

Activitats previstes: 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 diverses, pa amb tomàquet 

i embotits de la zona, tot això gratuït  per fer mes agradable el matí en aquest extraordinari paratge. 

 

Carpes: Tenim previstes unes quantes carpes per als radioclubs que vulguin fer difusió de les seves activitats, i 

per a les cases comercials que vulguin participar a la Diada. 

 

Ràdio: Muntatge d’antenes i equips a partir de les 9,00 hores (obert a tots els operadors que ho desitgin), 

instal·larem dipols per a HF i una antena bibanda per les bandes de V-UHF. 

 

Bandes de HF: 2 equips en funcionament (un per 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. 

 

Banda d’UHF: 1 equip en funcionament. Comunicacions en directe a les diferents conferències. 

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. 
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Indicatiu: EG3CM (Castell de Montesquiu), QSL per a tots els contactes efectuats en aquesta 7a Diada de 

Radioaficionats del Castell de Montesquiu (Barcelona) 

 

DCB-135, DMVB-035,  WCA/ EA-00587 i DME-08131 

 

Debat: Cap a les 13 hores (Encara està per definir. N’informarem uns dies abans). 

 

Hotel :  Si algú vol pernoctar a la zona de La Vall del Bisaura (Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Sora, Sta. Maria 

de Besora, Vidrà, etc),pot comptar amb l’HOTEL SANT QUIRZE DE BESORA, de la Cadena Mghoteles: un 

hotel nou i modern. Per contactar-hi,  www.mghoteles.com i l’e-mail: info@hotelbesora.com  

  

Dinar: Entre les 14:00 i les 14:30. 

A l’igual que a la passada edició, dinarem dins dels jardins del parc a l’ombra dels arbres. 

 El dinar és a càrrec d’en MON, reconegut cuiner de Montesquiu, que cuinarà dins del parc per a 

nosaltres. 

És molt important que es comuniqui abans del dimecres dia 5 de setembre les persones que es quedaran 

a dinar. En tenim les places limitades. 
  

Menú: Primer :    Amanida verda completa. 

Segon :     Paella d’arròs de carn i peix. 

Postres:    Pastís de llimona. 

Pa, vi, aigua i gasosa; cafè i gotes  

El menjar i el veure es serviran amb plats de ceràmica, coberts metàl·lics, got i copa de vidre. 

Finalment una copeta de cava ben fresc.   

PREU : 15,00 € (iva inclòs) 

Menú infantil: Fins a 12 anys : 1 plat, refrecs i gelat, al preu de 7,00 € (iva inclòs) 

 

Difusió :  A través dels mitjans catalans de ràdio i TV, així com a través de les revistes i mitjans de radioaficionats. 
 

Organitza:  Radioaficionats d’Osona (URE Osona, Unió de Radioaficionats d’Osona (EA3URO), Grup Osona Ràdio-EA3) 

i el Ràdio Club del Vallès (EA3RCH), de Cerdanyola del Vallès 

 

Amb el Suport de:  La FCR (Federació Catalana de Radioafeccionats) i l’ARC (l’Associació Radioaficionats de Catalunya) 

 

Col•labora:  Diputació de Barcelona- Parc Natural del Castell de Montesquiu, Ajuntament de Montesquiu, Consorci de 

la Vall del Bisaura. 

 

Contacte: email:  radioaificionatsosona@hotmail.com         

      Telèfon 647 50 14 15 Miquel-Àngel (ea3ayr) 

   

Dossier Fotogràfic de l’edició de 2015 
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