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Fa tot just quatre anys que dones de tot Europa varem deci
dir unir els nostres esforcos de lluita i fer del dia 24 de maig una 
jornada internacional de les dones per la pau. 

Un deis temes que ens motiva sempre en aquesta data é*s la so-
lidaritat amb les dones de Greenham Common, que des de fa mes de 5 
anys viuen acampades just al costat de la base militar de Greenham, 
a Gran Bretanya, demostrant ser un actiu moviment de dones, que mal 
grat la repressió constant a que están sotmeses, continúen la seva 
valenta lluita per la pau. 

Recordareu que fa dos anys per aquesta data ens vam trobar"- en 
una acampada simbólica a la Plaga de Sant Felip Neri de la nostra 
ciutat, solidaritzan-nos amb el les i en contra de la progressiva mi 
litarització* de la nostra societat i de les nostres vides. 

L'any passat, davant la possibilitat de portar-se a terme un 
cert projecte que existeix de construir una academia militar a Tor-
tosa varem organitzar també, la nostra acampada a les terres de l'E 
bre, amb el missatge de no voler participar en res que signifiques 
guerra. 

Enguany . . . 

PALS 1986 
Aquest any hem pensat que calia reafirmar, una vegada mes, la 

nostra línia antimilitarista. Si hem decidit de celebrar el Dia In
ternacional de la Dona per la Pau a la platja de País, al costat de 
Radio Liberty, és per manifestar novament el nostre rebuig envers 
la política bel.licita i militarista deis EEUU i alhora exigir al 
govern que desmantelli les bases nord-americanes i Radio Liberty. 

I és que estero fartes d'aixecar-nos al matí, encendre la rá— 
dio i sentir les prepotents declaracions de Reagan, de suportar el 
terror nuclear, o d'esgarrifar-nos davant les xifres destinades ais 
pressupostos n-ilitars, o d'al.lucinar davant els plans d'investiga
d o de la "Defensa Estratégica" -Guerra de les Galáxies-, o bé* de 
temer una intervenció" ianqui, ja sigui a Libia ,• Nicaragua, o qual-
sevol país que no accepti la submissió" com a norma. 

Com que nosaltres les dones tenim ciar que volem trencar amb 
les submissions i amb les normes, hem pensat que una bona idea era 
anar a burxar l'orella a qui s>enorgulleix d'oprimir els pobles. 

Aixb és el que farem -amb la radio lliure que muntarem les do 
nes el dia 24 a la platja de País- quan les nostres veus demanin la 
no militarització de la Fediterrania, la desnuclearitzacié del ter-
ritori, l'abolició" de les anacrbniques institucions militars. . . p. ai_ 
xí manifestar la nostra solidaritat amb totes aquelles dones que , 
com nosaltres, están lluitant per una societat sense represors. 

A mes a mes pensem que també será una bona manera d'impulsar 
les radios lliures, i la nostra partieipació" en elles, recollint 
els esforcos d'aquells i aquelles que busquen en les ones lliures 
una forma alternativa ais mitjans de comunicacié estándard, que mo-
nopolitzen la informació i marginen tants sectors que, de la mateixa 
manera que nosaltres, les dones, lluiten al carrer per acabar amb 
les opressions. 

En aixb estem les dones feministes i pacifistes... 



QUÉ ES RADIO LIBERTY?? 

A mes a mes de les bases USA, 333.000 vT del nostre territori 
son "ocupats" pels americans al sud de la^badia de Roses, a l'Ampur 
dá, a País. Ho son per l'anomenada "Radio Liberty". Ja us podeu ima 
ginar de quina liberty parlen... Inicialment va comencar a funcio— 
nar, l'any 59, sota els auspicis de la American Commitee for Libera 
tion from Bolchevism, entitat financiada per la CÍA, i dedicada com 
el seu nom indica a tasques anticomunistes, la qual cosa al régim ce 
Franco 11 venia a la mida. 

Emet en vint-i-dos idiorr.es per ais palsos del Est i gairebé al 
llarg de tot el dia. Té quatre antenes de cent setanta metres d'ai-
garla i una potencia de 1500 Kw. Segons les dades que tenim sabem 
que hi treballen al voltant de cent-cinquanta persones. 

L'any 71 es va renovar el contráete per cinc anys mes. Fins a-
quest moment havia estat financiada directament per la Cia, pero a 
partir de la renovado Radio Liberty, junt amb Radio Europa Libre , 
- és a dir lliure d'europeus anti-ianquis- que emet des de Fortu— 
gal, reben els fons del Congres Nord-americá mitjancant un "Consell 
per a la retransmisió Internacional". Teñen els seus estudis cen— 
trals a Munich. 

Les despeses anuals de 1'emisora pugen 4.100 miliops de pta i 
el lloguer que li paga a 1'Estat Espanyol és de 14 milions anuals. 

A la primavera del 76 s'acabava el contráete que l'autoritzava 
a emetre a l'URSS. L'Areilza, ministre d'afers estrangers, va coneje 
dir un nou permís per a que pogués emetre fins que es negocies un 
nou contráete. 

Per si la potencia amb que disposaven fins aleshores fos poca, 
l'any 1977 el govern nord-americá va demanar una autorització per a 
a ampliar-la en una quaranta per cent. 

Tanmateix sabem que disposen de facilitat a l'aerbdrom d'Armi-

11a de Granada, a l'estació troposférica de Santos d'Humosa, a Gua-

dalajara, a Argoncillos, Logroño, i a la base aerea de Rodonpiso, a 

Málaga. 

Com podeu veure quasi res ... 

PER LA NEUTRALITAT DEL TERRITORI, PER LA LLIBERTAT DE LES ONES 

RADIO LIBERTY NO !!! VOLEM LES ONES LLIURES 

http://idiorr.es


H O R A R I D E L • ACAMPADA. 

sortida Plaga Universitat 

r ebuda a Girona peí g r u p de dones de Girona 

ar r ibada a País 

Emissió del programa de radio: "DONES PER LA PAU" 

i simultániament g rups de debat i taller de fer es té is . 

menjar col.lectiu: Pa to r ra t amb botifarra i v i . 

NO HI HAURA coca-cola. 

sor t i ran en emissora les conclusions deis deba t s . 

Fi de l'emissió 

enlairada d 'un globus 

es desmontará l'acampada 

sort ida cap a l 'Estarti t amb autobusos . 

A l 'Estart i t , acamparem totes jun tes , i ens afegirem ais 

actes de la CDD 

VISCA LA GRESCA! 

Porteu t rans is tors pe t i t s , mocadors liles, sac de dormir, i sobre 

tot el banyador i molta mar xa. 

Sortirem el diumenge al mig dia de l 'Estartit 

Hi haurá servei de Bar i Guardería 

Per mes informacio, adregeu-vos a DOAN, Plaga Berenguer 

el Gran, n2 1 3 e r p i s . Telefon: 319.60.89 
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