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AMÉRICA/REPÚBLICA DOMINICANA - A Igreja em defesa da criação e
contra a destruição do patrimônio natural
La Vega (Agência Fides) – O Bispo de La Vega, Dom Antonio Camilo Gonzalez, lançou um apelo aos sacerdotes,
aos diáconos e aos representantes de vários setores da pastoral para a defesa e a manutenção do patrimônio natural
nacional, representado pela maravilhosa região de Loma Miranda. Num comunicado da diocese, enviado à
Agência Fides, o Bispo afirma que esta área é uma fonte de vida criada por Deus para a humanidade, e pede que
seja declarada pelo Senado como parque nacional para evitar a sua destruição. No mesmo comunicado, convida o
povo dominicano a participar da grande vigília organizada para sábado, 16 de novembro, no adro da Catedral de
La Vega, para continuar a manifestar a total rejeição à atividade extrativista minerária de Falcondo Xstrata
Niquel, uma das maiores empresas minerárias presentes na República Dominicana, que tem sede em Toronto
(Canadá), que produz ferro e níquel na região de Loma Miranda.
Ontem, 6 de novembro, foi realizada uma marcha de protesto contra os planos de extração minerária desta
empresa. Centenas de pessoas, carregando cruzes, marcharam por 20 km pela rodovia Duarte, bloqueando o
tráfego de carros da cidade de La Vega até Loma Miranda. Além disso, os manifestantes realizaram crucificações
simbólicas e acenderam fogueiras para chamar a atenção das autoridades.
Na nota enviada à Agência Fides se refere que o protesto foi guiado pelo Padre Rogelio Cruz, que declarou que
os que se opõem à extração não serão desencorajados em sua luta até que o Poder Executivo decida deter o
projeto, declarando a região como parque nacional protegido. Padre Rogelio Cruz declarou ainda: "A destruição
deste precioso recurso natural deve ser evitada, a fim de garantir a sobrevivência às gerações presentes e futuras
da República Dominicana". (CE) (Agência Fides, 07/11/2013)
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