
Defensem Catalunya !!!, la nostra, defensem l’actual Cultura Territorial, la
nostra identitat com a poble, ens defensem per nosaltres i pels nostres fills dels
extremismes mediambientalistes irracionals i dogmàtics, dels interessos polítics
i econòmics que van més enllà de la cerca del estat del benestar, en un intent
d’imposar una cultura standard fàcilment manipulable, en cas d'arribar al poder.

Com a Plataforma tenim la inquietud de difondre la nostra ideologia, perquè
sabem que som molts els que callem però en el fons pensem igual. Cal protegir
i cuidar el Medi Ambient, però per millorar la qualitat de vida de les persones;
primer son les persones.

Una figura de protecció mediambiental hauria de ser un premi per a la gent del
territori, però ara per ara, quasi sempre es un càstig.

Volem Parcs Naturals i Espais Protegits a on i puguin viure les persones i a on
la gent del territori es pugui sentir com a casa seva, un Parc Natural perquè
sigui sostenible no pot ésser sinònim de prohibicions, ni la natura es pot
convertir en un Santuari a on estigui exclosa la activitat humana ni les cultures
interactives del territori.

La majoria dels espais protegits, excepte comptades excepcions, estan
deficientment gestionats, es mantenen amb subvencions, no milloren
adequadament els ecosistemes, suposen un fre pel desenvolupament del
territori i tot sovint, perjudiquen greument la qualitat de vida de les persones.
La Natura ha d’evolucionar conjuntament amb les persones, per la seva
adequada sostenibilitat i posada en valor.

Es pot preservar el Medi Natural conservant les característiques econòmiques,
socials i culturals, que ens conformen com a país, cal doncs buscar els mitjans
necessaris per aconseguir-ho, posant en valor aquest Patrimoni Natural
propietat de tots els ciutadans de Catalunya.

 Plataforma Defensem Catalunya
www.defensemcatalunya.org - plataforma@defensemcatalunya.org

Qui som? , que volem?

La Plataforma Defensem Catalunya neix el desembre de 2009, com a resposta
de diversos sectors de la societat davant les mesures de protecció del Medi
Natural que, entren en conflicte amb la relació interactiva que molts ciutadans
de Catalunya tenim amb la Natura. Les tradicions, usos i costums, l'actual
cultura de Catalunya que conviu amb la Mar i la Muntanya, la Pagesia, les
propietats Agrícoles i Forestals, fins i tot principis fonamentals recollits en la
Constitució, estan sent amenaçats per mesures de protecció mediambientals
extremistes e irracionals que deixen en segon terme a les persones; prioritzant
interessos mediambientals abans que els legítims interessos i, la deguda
preservació dels drets adquirits de la ciutadania, legítima propietària al seu
torn del Patrimoni Mediambiental del país.

De tots es conegut que la mateixa gent del territori, la que conviu cada dia
amb la Natura, es la que ens ha llegat aquest Medi Natural que, a pesar de tot,
està en un estat excepcional. Cal preguntar-se, quins interessos amagats
impedeixin que la nostra Catalunya segueixi avançant i progressant
conjuntament amb la preservació Mediambiental, tal com s’ha fet fins ara, de
la ma dels seus més interessats preservadors, la pròpia gent del territori,
ciutadans interactius i respectuosos amb el Medi, precisament perquè amb
aquest Medi Natural han evolucionat com a persones.

Per defensar aquest model de Catalunya que ens porta prosperitat i qualitat de
vida i, perque volem tornar a ésser un País amb un alt estat del benestar, una
part de la societat civil organitzada, el 10 de desembre de 2009 es va
reorganitzar fundant la Plataforma Defensem Catalunya. Dins del marc que
conforma la Plataforma, es troben entitats de diversa índole i amb diferents
interessos, però que mantenen en comú un sentiment de protegir i de posar en
valor el Medi Natural, fent-lo compatible amb l’activitat humana, de manera
que les generacions futures puguin gaudir, igual com n'hem gaudit nosaltres,
d’aquesta Natura excepcional que tenim a Catalunya.

Taula de Debat , dia 4 de Febrer de 2011 a les 19:30.hrs al Auditori Josep Irla
Plaça de l’Hospital ( Edifici de la Seu de la Generalitat ) - 17002  Girona


