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Benvolgut Company,
Unes ratlles per exposar-vos els següents assumptes:
-El repetidor de Blanes de 432 Mhz. ja funciona.
-Estem en plena etapa de la instal·lació de les antenes a la nostra Delegació. Serà una
instal·lació molt ferma i que per descomptat ens permetrà fer MES RADIO. Cal des
d'aquestes ratlles, donar les gracies per la seva col·laboració a molts companys de la
Delegació, però molt especialment, a EA3DGZ en Xavi, EA3BAX en Enrique i
EA3EHL en Rafel, també a EA3EJQ en Joaquim per la seva col·laboració en la
instal·lació del local.
-Cal donar també les gracies a EA3HAZ de Pineda i a EA3DGZ, per la seva aportació
amb una nova antena.
-Hem de donar també les gracies a EA3KG en Julià, President del Consell Territorial
U.R.E de Catalunya, per la seva aportació econòmica a la nostra Delegació.
-Us recordem les tertúlies setmanals dels Dimecres a les 22h. a la freqüència 145.450
Mhz. Tots esteu convidats.
-Referent a la xerrada sobre Digitals, malgrat que no podrem contar amb EA3GHN,
convoquem igualment els membres de la Delegació, per fer nosaltres mateixos la
xerrada, el proper Dissabte 29 de Maig a les 17h. al nostre local social.
-CURSET DE CW: Us recordem que cada Dilluns a les 22h. i si la climatologia
permet sortir per antena, farem curset C.W. via radio.
VIA R6 DE PALAMÓS: Al iniciar les sessions donarem per fonia i a traves del
repetidor R6 de Palamós, les lletres i les paraules que transmetrem aquell dia.
144.050 Mhz. Transmissió en directa de cada lletra i grup de lletres. La transmissió
s’iniciarà amb -CQ de EA3URB- (3 vegades) i a continuació, les lletres i el grup de
paraules (3 vegades).
De moment, les transmissions les farem unilaterals per tant, estareu a l’escolta, per
practicar la recepció.
En cas d’error a la transmissió, s’enviarà una sèrie de punts, codi d’error en C.W..
La duració total aproximada de la transmissió, serà d’uns 10 minuts.
Al final, enviarem els codis AR K, passant a fonía per el R6.

-Estem preparant l’activació de radio durant el Diumenge del CONCURS DE FOCS de
BLANES. Tindrem la instal·lació al passeig de Mar, junt al monument del Frare.
Esperem, necessitem i confiem amb la vostra assistència i col·laboració. En el seu
moment, enviarem una circular amb els detalls de l’activació.

Salut i radio
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