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La FIRA DEGANA de la Radioafició Espanyola arriba a 

l’edició número 23, molts i profitosos anys dedicats a  

l’organització i posta en marxa del que és la nostra fira, 

la fira dels Radioaficionats Espanyols. 

 

Tot l’esforç d’una petita entitat que mercès a la 

col·laboració del seus socis i a l’ajuda de l’Ajuntament 

de Cerdanyola del Vallès, fa posta en escena aquesta 

gran obra que es merca-HAM. 

 

A merca-HAM, els autèntics protagonistes son els 

Radioaficionats, aquets operadors que dia a dia 

comuniquen amb els seus equips a través de les Ones 

Hertzianes i que en aquest event tenen l’oportunitat de 

saludar i conèixer als seus interlocutors de les ones. 

 

La nostra ciutat és un important nus de comunicacions 

pel qual passen diferents autopistes i està situada a tan 

sols 14 quilòmetres de Barcelona. Disposa de 

excel·lents mitjans de comunicació, com l’estació de 

tren de Renfe i d’autobusos des de Barcelona i Sabadell. 

Atres punts d’interès de la nostra ciutat son:  

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el 

Sincrotró ALBA i el Parc Tecnològic del Vallès, seu de 

empreses de tecnologia avançada, les quals son un 

referent a nivell internacional. 

 

Per a l’edició 23 de merca-HAM, s’han fet uns canvis 

importants que facilitaran l’estància i que resumim a 

continuació: 

 

Nou Pavelló Poliesportiu PEM GUIERA a l’avinguda 

Guiera, 6 i 8 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el 

qual ja es va utilitzar els anys 2010 i 2011 i que és la 

major instal·lació de la nostra ciutat. A Guiera 

disposem de 3000 m2 de sala d’exposicions, 

ampliables a 3000 m2 més, en previsió d’un futur 

creixement de les nostres activitats. 

  

Una gran zona de pàrquing per a aparcar perfectament 

els vehicles dels nostres visitants. 

  

Disposem de tres sales per a conferències que hem 

batejat amb els noms dels pares del nostre hobby, és a 

dir:  

- Sala  Nikola TESLA (amb capacitat per a d’entre 80 i 

100 persones),  

- Sala Guglielmo MARCONI (amb capacitat per a 50 

persones).  

- Sala Heinrich Rudolf HERTZ (amb capacitat per a 

25-30 persones).  

 

Aquestes sales donaran servei a les activitats de les 

conferències, debats i presentacions que dins de 

merca-HAM 2017 es porten a efecte. 

 

A més disposem d’una zona especial de pàrquing amb 

accés controlat, per als vehicles dels expositors, tant de 

les cases comercials, com dels radioclubs i evidentment 

dels expositors del mercat de segona ma.  

 

Els espais, com sempre, estaran perfectament definits: 

 

Estands de les empreses comercials.   

Estands dels radioclubs. 

Mercat de segona mà   

Mercat d’equips antics de ràdio, ACAR. 

Estand de l’estació oficial, EH3HAM.   

Tres sals de conferències. 

Bar per als moments d’oci i entreteniment. 

 

Subhasta a la baixa d’equips de ràdio a les 13:00 hores 

del dissabte, a càrrec d’en Francisco JORDÁN 

 

Activitats:  

Empreses del sector exposant i venent els seus 

productes representats. 

Mercat de segona mà d’equips i components de ràdio. 

Mercat de segona mà de ràdios antigues a càrrec 

d’ACAR. 

Promoció de les activitats dels diferents radioclubs i 

associacions. 

Promoció i venda d’equips als estands de les empreses 

comercials. 

Estació de ràdio per a les bandas de HF i V-UHF amb 

l’indicatiu especial EH3HAM. 

Connexió a Internet inalàmbrica en tot el recinte. 

Tres sales de conferències. 

Espai exterior de bar per als moments de descans. 
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Freqüències d’aproximació: 

   

Echolink 

431.000.0 MHz. Subtó 114.8 (Conferencia España) 

144.937.5 MHz. Subtó 114.8 (Conferencia España) 

145.512.5 MHz.Subtó 88.5(Conf.Catalana,RADIOCAT i ARDAM) 

 

DMR 

438.425 MHz.   -7.600 (situat a merca HAM) 

 

Directe  145.550.0 MHz. 

  433.500.0 MHz. 

 

Preu de l’entrada: 

 

El preu de l’entrada és d’1 € (un euro). És una quantitat 

simbòlica que en aquesta època de crisi ens ajudarà a 

les despeses de la feria.  

 

Divendres 09 de juny de 2017 

 

Muntatge del conjunt de la fira des de les 10:00, del 

matí, fins que s’acabin les instal·lacions: identificació i 

assignació de llocs del mercat de segona mà de 

radioaficionats i de ràdios antigues, identificació de 

expositors i radioclubs, instal·lació de les antenes i dels 

equips per a operar l’estació oficial, instal·lació d’un 

sistema inalàmbric per a les comunicacions a través de 

Internet. 

 

Dissabte 10 de juny de 2017 

 

A les 8:00, del matí, obertura del recinte als expositors i 

participants del mercat de segona mà, entrega de les 

acreditacions i identificació dels expositors. 

Posta en marxa de l’estació de ràdio oficial, EH3HAM. 

A les 10:00, del matí, obertura oficial de les 

instal·lacions de merca-HAM 2017. 

A les 10:30, inauguració oficial de aquest merca-HAM 

per part de les autoritats del nostre municipi. 

Conferències a partir de les 10:00 i durant tota la 

jornada (s’informarà posteriorment). 

Subhasta a la baixa d’equips de ràdio a les 13:00 al 

costat del mercat de segona mà. 

A les 20:00 hores tancament de les instal·lacions de 

merca-HAM 2017. 

 

Diumenge 11 de juny de 2017 

 

Par als més matiners, a partir de las 8:00 i fins a les 

10:00, del matí, la ja tradicional botifarrada de merca-

HAM. 

A les 10:00, obertura de les instal·lacions fins a les 

14:00, moment en que es clausurarà la nostra fira fins a 

una nova edició. 

Durant el matí, conferències i entrega de premis 

(s’informarà). 

 

Organitza: 

 

Radioclub del Vallès - EA3RCH        

 

Dirigeix i coordina:  Miguel Ángel Sáez (ea3ayr) 

Grup de treball:  Joan Piqueras (ea3ta)  

   Josep Teixidó (ea3atk)  

   Inmaculada Mata (ea3ays) 

Francisco Varela (ea3gxa)  

   Iván Barbudo (ea3hjh) 

   Jorge Castaño (ea3hkz) 

   Juan Antonio Suárez (eb3bnj) 

Antonio Martínez (eb3cib) 

Col·laboren: 

 

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès  

 

 

Contacte: Miguel Ángel Sáez Begué (ea3ayr)  

      Telf. 647 50 14 15  

Web:   www.mercaham.com   www.ea3rch.es 

e-mail:  ea3rch@mercaham.com   ea3rch@ea3rch.es 

 

 

http://www.mercaham.com/
http://www.ea3rch.es/
mailto:ea3rch@mercaham.com
mailto:ea3rch@ea3rch.es

