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CORDOVA  RECLAMATION  PROJECT 

• 1990s - pumutok ang issue ng Cordova Reclamation Project 

• Developer ng project – Malayan Industries Integrated Corporation (MIIC) 

• Area na ire-reclaim ay aabot ng 3,500 ha 



CORDOVA  RECLAMATION  PROJECT 

 

• 1977 – pumasok sa kasunduan ang LGU 
Cordova at MIIC para i-reclaim ang 
foreshore area ng Cordova 

 

• 1996 - na-approve ni Presidente Ramos 

 

• Pero sa unang bahagi pa lang ng 1990s ay 
sinimulan na ang project 

 

• Planong gawin na multi-purpose zone ang 
reclaimed area kung saan malaking bahagi 
ang Industrial Zones at 
Recreational/Tourism Zones 



CORDOVA  RECLAMATION  PROJECT 

 

• 2007 – sinimulan ang pag-reclaim ng 
dagat para gawing daan papuntang 
Gapas-Gapas Island (planong gawing golf 
course) 

 

• 2009 – MOU ng Cordova LGU at Zan Hai 
Int’l Trade Ltd (Korean investor group). 
Ang Zan Hai ay tutulong sa paghahanap 
ng investors para sa mga projects for 
Cordova: port area, international school, 
medical facilities, housing subdivision, at 
pag-develop ng Cordova as a tourism 
spot (Source: The Freeman, Jan 12, 2009) 

 

 

• 2010 – sinimulan ang Cordova Pier, 
Fisherman’s Wharf at Reclamation 
Project (200 ha) 

Date taken: April 24, 2012 

Date taken: May 6, 2012 



Iba pang planong itayo: beach resorts (mini-Boracay), multi-purpose zones (Little Hong Kong), golf 
course, coastal express highway, housing subdivisions, district hospital, Cordova-Getafe Bridge 

CORDOVA  RECLAMATION  PROJECT 

 

Source: Cordova LGU Slide Presentation 



Kilala ang foreshore area ng Cordova na may malaking seagrass bed (1,000 ha) at bakhawan (500 
ha) kung saan libu-libong mangingisda ang nakinabang sa mga produktong dulot nito. 

EPEKTO AT MGA ANOMALIYA 

 

 

Photo credit: Angie Nellas, 2012 



MGA EPEKTO AT MGA ANOMALIYA 

 

• Isa sa pangunahing economic activity ang 
pangisda – directly at indirectly – (20% sa 
total households) (Source: Cordova Socio-Economic Profile) 

 

• Walang genuine konsultasyong sa mga 
mangingisda at iba pang stakeholders 

 

• Naging militarized ang Cordova noong 2006 
(RSOT) at ginawang adopted barangay ang 
Brgy. Ibabao at Bang-bang 

 

• Laganap ang harassments, threats sa mga 
mangingisdang lumalaban sa CRP 

 

• Nasampahan ng kaso ang mga lider 
mangingisda at mga abogado (SLAPP) 

Date taken: April 23, 2012 



PEOPLE’S RESPONSE 

• Patuloy ang mga mobilisasyon noong 
1990s hanggang ngayon na pinangunahan 
ng PAMATIA-Co at PAMANA Sugbo 
(dialogue, rally, forum, exposure visit, etc) 

 

• Mahalaga ang naging papel ng taong 
simbahan at mga estudyante sa pagkilos 
laban sa CRP. 

 

• Naging susi din ang pakipag-alyado sa mga 
pulitiko na anti-reclamation 

 

• Nagsampa ng mga kaso ang mga 
mangingisda at NGO laban sa Cordova 
LGU, Province at mga government agencies 



THANK YOU 

Mga Panawagan 

• Hunongon ang Cordova Reclamation Project 

 

• Tahuron ang katungod sa mga mananagat sa malinawong pagpuyo ug 
panginabuhian 

 

• Protektahan  ang kadagatan sa Cordova 

 

• Hunongon ang mga harassment sa mga lider mananagat ug mga environmentalist 

 

• Pandayon ug pakigbisogan ang tinuoray nga kalamboan para sa mga mananagat sa 
Cordova 


