Des de el Ràdio Club del Vallès EA3RCH, de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), organitzador de la Fira de Radioaficionats
mercaHAM Ràdio 2022, volem donar les gràcies a tots els participants i visitants que ens han acompanyat a la 26a
edició..
- ICOM SPAIN de Sant Cugat (Barcelona)
- EA3QRP CLUB
- ASSOCIACIÓ RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA – ARCAT EA3RCT, de Sampedor (Barcelona)
- FEDERACIÓ CATALANA DE RADIOAFICIONATS – FCR de Cerdanyola del Vallès (BCN)
- HAMBUY – EC5AN Juanma de Castelló
- QUIJOTES INTERNACIONALES de Barcelona
- INFORBATISTA de Lisboa (Portugal)
- ASTRO RÀDIO de Terrassa (Barcelona)
- KOMUNICA de Terrassa (Barcelona)
- LOCURA DIGITAL de Granollers (Barcelona)
- SELVAMAR NOTICIAS de Maçanet de la Selva (Girona)
- RÀDIO CLUB LA BAELLS – EA3RCI, de Cercs (Barcelona)
- ASOCIACIÓN DX BARCELONA – ADXB de Barcelona
- ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DE LA RADIO – ACAR de Cardedeu (Barcelona)
- ATV -EA3 de Barcelona
- URBBLL – URE BARCELONA – EA3MM de Barcelona
- UNIO DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA – URCAT – EA3URC de la Llagosta (BCN)
- ASOCIACION – ACRAM de Molins de Rei (Barcelona)
- BRANDMEISTER EA3 – EG3HAM
- RÀDIO CLUB DEL VALLÈS – EA3RCH de Cerdanyola del Vallès
- ESTACION ESPECIAL EH3HAM
Conferenciants:
EB3CPN Toni i EB3GHN Eduardo de Barcelona
EA2CQ Iñigo Bastarrika de Vitoria-Gazteiz
EB2BDJ Rafael Martínez Landa de Bilbao-Bilbo
A l’equip de Ràdio 4 de RNE, amb el programa L’ALTRA RÀDIO, al seu tècnic Alejo i al seu director CINTO NIKI, així com
als participants en el enregistrament del programa.
A l’equip de Ràdio Sant Cugat, amb el programa L’HEMEROTECA DE LA RÀDIO
Als 34 participants en el MERCAT DE SEGONA MÀ de merca HAM 2022
A l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès encapçalat pel seu Batlle, Sr. Carlos Cordón, l’equip del Departament de
Cultura de l’Ajuntament de Cerdanyola, el Departament de Protocol i el mitjans de Comunicació.
A la direcció del PEM Guiera de Cerdanyola del Vallès que ens ha cedit les seves excel·lents instal·lacions i
infraestructures.
Un agraïment especial pel Sr. Carles Flamerich (EA3HTE), exdirector General de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya, radioaficionat i que tant ha fet per la Radioafició de Catalunya.
A Francisco Jordán d’ACAR, que com sempre ha fet la subhasta d’equips antics.
A Josep Lluis, EA3BGQ, per la cessió a l'Organització de la recaptació a la subhasta d'un gramòfon seu.
I per últim a tots els socis del Ràdio Club del Vallès, que s’han deixat hores i hores per la preparació de la fira i que,
sota el nostre punt de vista, ha estat un èxit.
Tot per vosaltres, per els Radioaficionats que ens han visitat i han compartit amb tots nosaltres unes jornades
d’amistat.
Moltes gràcies a tots i fins a la propera edició de l’any 2023, per la qual ja estem treballant, creant la futura
infraestructura, per que sigui una edició encara millor que aquesta. 73
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Juny de 2022

