
Sr. Jose Antonio Alvarez Fernandez,
Director de l’Aeroport de Palma - AENA.
Aeroport de Palma. 
07006, Palma, Mallorca (Illes Balears)

Benvolgut 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 
empresa han estat premiats.

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, l’empresa que vostè representa s’ha destacat en els darrers anys per un treball  
intens  per  fer  augmentar  el  nombre  de  vols  en  destinació  a  Mallorca i  una  pesada 
insistència  en voler  ampliar  l’aeroport  de Palma per a poder acollir  encara més vols.  En 
aquest sentit, cal destacar la seva particular  visió colonial que té sobre la nostra terra i els 
nostres recursos, i l’esforç personal i empresarial per fer de Mallorca una colònia turística, 
massificada i contaminada, on els habitants de l’illa siguin  simples figurants sense drets 
reals a la pròpia terra.

Els  nostres  socis  i  simpatitzants  han  valorat  així  mateix,  la  seva  capacitat  d’ignorar les 
demandes de la gent de Mallorca que reclamen control i contenció pel que fa al nombre de 
turistes, així com altres reclamacions legítimes i justes, com la gestió pròpia de l’aeroport, que 
ens permetria posar límits a la indústria turística. 

En definitiva, els vots emesos premien l’esforç de vostè i de la seva empresa, AENA, per 
treballar al servei dels grans poders fàctics i econòmics en contra de la sostenibilitat ambiental 
i social de la nostra illa.

Per tot això, en nom del GOB Mallorca, li faig avinent a vostè i a l’empresa que representa,  
AENA, la notificació d’aquest Premi Ciment 2018.

Rebi una cordial salutació,

Amadeu Corbera,
President del GOB Mallorca
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