Un altre any l'Associació Radioaficionats de Catalunya - ARCAT- organitza
l'Agermanada de la Radioafició.
Data: 02-02-2020
Lloc: Restaurant Can Vila
Ctra. Artés a Manresa, km 1
Artés (Bages)

Can Vila és una masia típica catalana que data del segle XIV, conserva l'encant del passat i les comoditats
del present. L'any 2001 vas ser restaurada per convertir-se en un punt de trobada on l'àpat, el servei,
l'ambientació i l'entorn s'uneixen per aconseguir una celebració única.
Aquest any tenim una important Xerrada/Demostració d'antenes magnètiques, rendiment, prestacions,
avantatges i desavantatges, tot això explicat pels grans experimentadors i experts en aquest tipus d'antena
EA3XQ Amadeu i EA3AEN Jaume.
Primer de tot i per començar bé el dia, farem un esmorzar al mateix lloc on fem la trobada, cal agafar
forces !!!
Tot Seguit, farem l'assemblea anual de socis d'ARCAT, un cop acabat donarem pas a la
xerrada/demostració.
Seguidament anirem a fer un bon dinar i l'entrega de trofeus.

Preus i menús:
ESMORZAR 5€:
Entrepa de botifarra
Aigua, vi i gasosa

Dinar :
-DINAR ADULT 25€:
Amanida de l'hort
Fusta d'embotits i formatge
Torrades de pagès amb tomàquet
Assortit de carn a la brasa amb guarnició
Postre casolà

Porrons de vi, gasosa i aigua
Cafè / infusió

-DINAR ADOLESCENT (11 a 15 anys) 16€:
Macarrons casolans
Assortit de carn a la brasa amb guarnició
Postre i beguda
-DINAR INFANTIL (3 A 10 ANYS) 11€
Macarrons casolans
Botifarra amb patates fregides
Postre i beguda
-PLAT COMBINAT (Per nens molt petits i que dinin amb els pares) 9€ :
Macarrons casolans
Botifarra amb patates fregides
Postre i beguda

SERVEI DE MONITOR DE 13:30 h. a 16:30 h.(de 3 a 12 anys) 5 €

Cal fer el pagament del esmorzar, dinar, servei de monitor, clicant el següent enllaç, posar indicatiu, nom i
telèfon de qui fa l'ingrés.

Reservar
Data màxima per inscriure's al dinar: 24-01- 2020 !!!!!
Un cop passada aquesta data no s'assegura plaça per a poder assistir al dinar!!!!!!!

Programa i horaris:
09:00 h. - 10:30 h. = Esmorzar

10:30 h. - 11:30 h. = Assamblea Socis ARCAT

11:30 h. - 13:30 h. = Xerrada/Demostració Antenas Magnetic Loop

14:00 h. - 15:30 h. = Dinar

15:30 h. - 16:00 h. = Entrega de Trofeus i Sorteig.

Com arribar:
Eix Transversal C-25 de Manresa direcció Girona, sortida 145 Artés

**********************************************************************************

Eix Transversal C-25 de Vic direcció Lleida, sortida 145 Artés

***********************************************************************************

Restaurant Can Vila, Ctra. Artés a Manresa, km 1
(entrada Polígon Industrial Santa Maria, C. Joan Vila del Soles)
Artés (Bages)
***************************************************************************************

Coordenades GPS: 41° 47´ 14´´ N

1° 56´ 32´´ E

***************************************************************************************

Freqüència d'aproximació: "R-5" 145.725 -0.600
Per mes informació: info@arcat.info
www.arcat.info
info@arcat.info

Associació Radioaficionats de Catalunya
-ARCAT-

