
Honorable Sr. Miquel Ensenyat Riutort
President del Consell de Mallorca
c/ del Palau Reial, 1
07001, 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 el seu equip 
de govern 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’equip de consellers del Consell de Mallorca que vostè presideix -així com els 
partits  que li  donen suport- s’ha destacat  en els  darrers tres anys  per un treball  intens de 
construcció i promoció de grans infraestructures viàries que malmetran encara més el paisatge 
de Mallorca, com l’autovia Campos-Llucmajor, el Segon Cinturó de Palma o els diferents 
enllaços i rondes arreu. Els nostres socis han tengut en compte la seva alta capacitat  per 
seguir amb el mateix model de depredació ambiental que havíem vist amb Jaume Matas 
i Maria Antònia Munar, i els seus notables esforços per fer una nul·la contribució al canvi 
de paradigma territorial promès en campanya electoral ara fa tres anys. 

En definitiva, els vots emesos premien l’esforç del seu equip de consellers per mantenir viva 
la desencertada tradició de fer malbé el nostre paisatge i la nostra terra «tal com sempre 
s’ha fet  a  Mallorca»,  actualitzant-la  als  nous temps  però sense perdre les  essències  que 
sempre ens han caracteritzat. Cada poble asfalta el seu futur.

Per tot això, en nom del GOB Mallorca, li faig avinent a vostè i al seu equip de consellers, la  
notificació d’aquest Premi Ciment 2018.

Rebi una cordial salutació,

Amadeu Corbera,
President del GOB Mallorca
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