
     

                 

       

 

      

   EH3HAM – EG3HAM 
 

Després de 2 anys sense organitzar la Fira per culpa de la 

pandèmia del COVID19, tornem amb més força que mai i 

amb una renovada il·lusió, tot tenint en compte que 

aquest any el Ràdio Club del Vallès celebra el seu 40è 

ANIVERSARI. 

 

La FIRA DEGANA de la Radioafició Espanyola, arriba a la 

seva 26a edició. 

 

29 anys de lluita per a què a Espanya tinguérem una fira 

en condicions i amb garantia de continuïtat. Durant els 

anys 1994, 2020 i 2021 no s’ha fet la fira, els dos últims 

per covid19. 

29 anys dedicats a tota la Radioafició que al llarg 

d'aquests anys ens han brindat la seva presència i que han 

gaudit de moments d’amistat i de poder veure les novetats 

en el sector de les radiocomunicacions amateurs. 

 

29 anys que una petita entitat, el Ràdio Club del Vallès 

(EA3RCH), ho ha fet possible en  benefici de tota la 

Radioafició Nacional i que ha estat possible gràcies a 

l’esforç dels seus socis, a l’ajuda inestimable de 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i que ha posat en 

marxa aquest event que és merca-HAM , la fira de la 

Radioafició Espanyola, per mèrits propis. 

 

A merca-HAM, els autèntics protagonistes són els 

Radioaficionats, aquests operadors que dia rere dia 

comuniquen amb els seus equips a través de les ones 

Hertzianes i que amb aquesta fira tenen l’oportunitat de 

saludar i conèixer als seus interlocutors de tants i tants 

QSO’s. 

 

La nostra ciutat és un nus important de comunicacions pel 

qual passen diferents autopistes i està situada  a tan sols 

14 quilòmetres de Barcelona. Disposa d'excel·lents 

mitjans de comunicació, com l’estació de tren de Renfe i 

d’autobusos des de Barcelona i Sabadell. Uns altres punts 

d’interès propers de la nostra vila són: la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB),  el Sincrotró ALBA i el Parc 

Tecnològic del Vallès, on tenen la seva seu empreses de 

tecnologia avançada, les quals són un referent a nivell 

internacional. 

 

 

L’edició 26 de merca-HAM omple de orgull la nostra 

entitat. Arribar a aquest punt ha estat molt dur però molt 

gratificant i la nostra idea és continuar la lluita per a 

muntar aquesta firat a la nostra cuitat, per molts i molts 

anys. 

Merca-HAM se celebra al Pavelló Poliesportiu PEM GUIERA, 

situat al l’avinguda Guiera 6 i 8 de Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona) el qual ja s’ha utilitzat als anys 2010, 2011, 

2017, 2018 i 2019 i que és la més gran instal·lació de la 

nostra ciutat. A GUIERA disposem de 3000 metres 

quadrats de sala d’exposició, ampliables a 3000 m2 més, 

en previsió del creixement de la nostra activitat. 

 

Una gran zona de pàrquing per als visitants a la fira. 

Disposem de tres sales de conferències que s’han batejat 

amb el nom d’eminents figures del nostre hobby. 

 

- Sala Nikola TESLA (amb capacitat d’entre 80 i 100 

persones). 

- Sala Guglielmo MARCONI (amb capacitat d’entre 

50 i 60 persones). 

- Sala Heinrich Rudolf HERTZ (amb capacitat per 25 

a 30 persones) 

  

Aquestes sales donaran servei a les activitats de les 

conferències, debats i presentacions de merca-HAM 2022. 

 

A més 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 mà. 

 

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 – EG3HAM. 

Tres Sales de conferències i de lliurament de diplomes.  

Bar per als moments d’oci i entreteniment. 

 

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

dissabte, a càrrec de Francisco Jordán de l’Associació 

ACAR. 
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Activitats: 

 

Empreses del sector, que exposaran i vendran els 

productes representats. 

 

Empreses de diferents províncies d’Espanya i de Portugal. 

Importadors i fabricants d’equips i antenes per a la 

Radioafició. 

 

Un gran Mercat de segona mà d’equips i components de 

ràdio, més de 80 taules  

 

Mercat de segona mà d’equips 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 bandes d’HF i V-UHF amb 

l’indicatiu especial EH3HAM. 

 

Indicatiu especial EG3HAM, per a les comunicacions 

digitals. 

 

Connexió a Internet sense fils a tot el recinte. 

 

Tres sales de conferències. 

 

Espai exterior de bar per als moments de descans. 

 

Freqüències d’aproximació: 

 

Echolink 

 

431.000.0 MHz. Subtò 114.8 

144.937.5 MHz. Subtò 114.8 

145.512,5 MHz. Subtò   88,5 

DMR 

438.225,0 MHz. -7.600  TG ESTÀTICS   SLOT 1-214 

             SLOT 2-21460 

Directe  145.550.0 MHz. 

433.500.0 MHz. 

 

Divendres 10 de juny de 2022 

 

Muntatge del conjunt de la fira des de les 10:00 h. del 

matí, fins a l'acabament de les instal•lacions: identificació 

i assignació dels llocs del mercat de segona mà i de ràdios 

antigues, identificació d'expositors i radioclubs, 

instal·lació de les antenes i dels equips per a operar 

l’estació oficial, instal·lació d’un sistema sense fils per a 

les comunicacions a través d'Internet. 

Aquest és el dia en que tota la fira pren forma i es veu 

com creix tot el conjunt. 

 

Dissabte 11 de juny de 2022 

 

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

participants del mercat de segona mà, lliurament de les 

acreditacions i identificació dels expositors. 

 

Inici de l'activitat de l’estació de ràdio oficial, EH3HAM i 

EG3HAM 

 

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

instal·lacions de merca-HAM 2022. 

 

A les 10:30 h. inauguració oficial d'aquest merca-HAM  

per part de les autoritats del nostre municipi. 

 

Conferències a partir de les 10:00 h. i al llarg de tota la 

diada (n'informarem posteriorment). 

 

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

costat del mercat de segona mà. 

 

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

merca-HAM 2022 

 

Diumenge 12 de juny de 2022 

 

Per als més matiners, de les 8:00 h.  fins a les 10:00 h. del 

matí, la ja tradicional botifarrada de merca-HAM. 

A les10:00 h. obertura de les instal·lacions fins a  les 

14:00 h., moment que tancarem la nostra fira fins a una 

nova edició. 

Al llarg del matí, conferències i lliurament de premis 

(n’informarem). 



     

                 

       

 

      

   EH3HAM – EG3HAM 
 

 

 

 

 

 

 Organitza:   Ràdio Club del Vallès - EA3RCH       

 

  Dirigeix i coordina:  EA3AYR  Miquel Àngel Sáez 

 

  Grup de treball:   EA3BE    Francisco Varela  

      EA3TA    Joan Piqueras      

      EA3ATK  Josep Teixidó 

      EA3AYS  Immaculada Mata 

      EA3BCX  Josep María Roig 

      EA3HJH  Ivan Barbudo 

      EA3HKZ  Jorge Castaño      

   EB3BNJ   Juan Antonio Suárez 

   EB3CIB   Antonio Martínez    

   EB3DRC Toni Estadella 

 Col•laboren: 

 

   - L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

   - Federació Catalana de Radioaficionats 

 

 Contacte:  Miquel Àngel Sáez Begué (ea3ayr)  

      Telf. 34 - 647 50 14 15  

 

 Web:       www.mercaham.com       

    www.ea3rch.org 

 e-mail:   ea3rch@mercaham.com   

    ea3rch@ea3rch.org 

 

 

 

 

http://www.mercaham.com/
http://www.ea3rch.org/
mailto:ea3rch@mercaham.com
mailto:ea3rch@ea3rch.org
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 DOSSIER FOTOGRÀFIC D’ANTERIORS EDICIONS ALS ANYS 2010, 2011, 2017, 2018 i 2019 AL PEM GUIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


