
Sr. Gabriel Dols Mateu,
President de l’Asociación de Navegantes del Mediterráneo.
Palma, Mallorca (Illes Balears)

Honorable Senyor,

en nom meu i del GOB Mallorca, entitat que  tenc l’honor de presidir, em plau comunicar-li,  
mitjançant aquesta carta,  la distinció del  Premi Ciment 2018 amb el qual vostè i la seva 
associació, així com també ANADE, APEAM i ANEN, a les quals pregam que faci extensiu 
aquest escrit.

Com potser ja deu saber, els premis  Ciment són triats per tots els socis i simpatitzants del 
GOB Mallorca anualment,  d’entre aquelles persones, entitats i institucions que, al llarg de 
l’any o de la seva trajectòria, han excel·lit especialment en la destrucció del nostre territori i 
entorn natural.

En el seu cas, les associacions del sector nàutic recreatiu com la seva s’han destacat en els  
darrers temps en la seva perseverància per  malmetre l’ecosistema marí de la posidònia 
oceànica, imprescindible per mantenir la rica biodiversitat de la nostra mar. En aquest sentit, 
cal destacar especialment la seva  demagògia contra el Decret de Posidònia que prepara el 
Govern de les Illes Balears, els seus “estudis” per intentar demostrar que ancorar damunt les 
praderies és inofensiu, i en general, la seva voluntat de seguir fent malbé el fons marí per a 
mantenir uns altíssims beneficis econòmics.

En definitiva, els vots emesos premien l’esforç de les seves entitats per mentir, manipular i 
col·laborar decididament en la destrucció de la posidònia oceànica a la nostra mar.

Per tot això, en nom del GOB Mallorca, li faig avinent a vostè i a la seva entitat, així com a 
les altres que representen bona part  del seu sector,  la  notificació d’aquest  Premi Ciment 
2018.

Rebi una cordial salutació,

Amadeu Corbera,
President del GOB Mallorca
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