
CENRO-DINGALAN, AURORA
NA SIERRA MADRE SUMMIT 
TAGUMPAY

Noong ika-23 ng Agosto, 2019, ginanap 
ang isang matagumpay na DENR 
CENRO-DingalanCENRO-Dingalan – CSO Sierra Madre 

Summit sa Baler, Aurora. May isang daan at dala-
wang (102) katao ang lumahok sa nasabing summit 
(51 na babae at 51 na lalaki); mula sa mga ahensiya 
ng pamahalaan tulad ng LGU, DENR, CENRO, 
NCIP, DEPed, DAR, BFAR, Geo & Mines, at mga 
Civil Society Organization (CSO) na kinabibilangan 
ngng mga katutubong komunidad, NGOs, POs
simbahan, at academe.
Ayon kay Gg. Nicomedes Claudio, CENR Officer, 
CENRO-Dingalan, “Sa nangyari sa buong summit, 
ang DENR ay nasisiyahan. Bakit? Dahil naging 
open tayo sa pag-uusap natin tungkol sa layunin 
na maprotektahan at mapangalagaan ang natitira pa 
nating likas yaman dito sa ating minamahal na 
probinsiya ng Aurora. Lumalabas na lahat tayo rito 
ay may concern na talaga at handa tayong 
tumulong.”
Isang Memorandum of Commitment ang 
napagkasunduan at nilagdaan ng mga kalahok 
nana nagpapatibay ng pangangalaga sa Sierra Madre. 
Ang summit ay inorganisa ng DENR National 
Office, DENR CENRO-Dingalan, at kasama ang 
Save Sierra Madre Network Alliance, Inc. (SSMNAI) 
at ang Task Force Sierra Madre - Dingalan Chapter.
Ang pakikipagtulungan ng DENR at SSMNAI ay 
nagsimula pa noong 2016 sa ginanap na IP Summit 

na nasundan pa ng regional summits sa Region 4A, 
Region 2 at Region 3, at mga konsultasyon sa 
pagsusulat ng Balangkas ng Sierra Madre (Biodiver-
sity Framework) at mga Stratehiya at Plano ng 
Pagkilos (Strategic Plan of Actions) para sa 
Sierra Madre. Ito ang naging gabay sa pagpaplano 
ng Sierra Madre Summit sa CENRO-Dingalan.
Magkakaroon pa ng sunod-sunod na summit sa iba 
pang CENRO sa Sierra Madre kung saan 
nakikitaan ng pangangailangan na pangalagaan ang 
mga kabundukan. Ang susunod na summit ay 
gaganapin sa ika-23 ng Setyembre, 2019 sa 
CENRO- Casiguran.
TTuwing ika-26 ng Setyembre, ang pamahalaan at 
ang mga mamamayan ay nagkakaroon ng 
pag-alaala o paggunita sa kalagayan ng Sierra 
Madre na dumanas ng matinding bagyong Ondoy 
noong ika-26 ng Setyembre, 2009 kung saan 
marami ang napinsala at nabawian ng buhay. Ang 
Presidential Proclamation No. 413 (s. 2012) at 
No.No. 233 (s. 2011) ay dineklara ni Pangulong Benigno 
Aquino III na “Save Sierra Madre Day” kung saan 
pinaaalalahanan ang mga mamamayan sa 
kahalagahan ng pangangalaga, pagpreserba, 
pagprotektapagprotekta at maayos na pamamahala sa mga 
likas-yaman ng bansa. Ang mga lumahok sa summit 
sa CENRO-Dingalan ay may ginawang pag-uusap 
kung ano ang kanilang gagawin sa ika-26 ng
Setyembre, 2019.

BUNDOK IRID
SAVE SIERRA MADRE NETWORK ALLIANCE, INC.

“Ang nakita ko, ang nabuo buong maghapon, ay ang ating pagmamahal sa kalikasan at yung 
pagmamahal natin sa isa’t-isa. at yung sa susunod na henerasyon; na ito ay nalagay natin sa 
iba’t-ibang pamamaraan upang sa pag-alis natin dito ay mayroon tayong gagampanan. Ang 
puhunan dito ay yong damdaming namuo sa ating puso.”

Ayon kay PENRO Alfredo 
Collado, ang adbokasiya ng 
gobyerno ay “upang i-
balanse ang paggamit ng likas 
na yaman at ang 
pangangalaga at pagpapanatili 
ng anyo ng kalikasan’’.
IdinagdagIdinagdag rin niya na nawa ay 
maging makabuluhan at 
magtuloy-tuloy ang gawain na 
ito upang maging isang forum, 
kung saan ay makakapagbaha-
ginan ng mga impormasyon 
tungkol sa mga proyekto at 
ginagawangginagawang aktibidad ng 
gobyerno sa pangangalaga ng 
kalikasan, gayon rin ang 
pagbabahagi ng mga ideya ng 
iba pang mga organisasyon 
upang mas mapalawig pa ang 
pangangalaga ng kalikasan.
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