
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA  EL DIA 
9 DE JULIOL DE 2014, PER L´AJUNTAMENT EN PLE. 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2014 
Caràcter: Extraordinari i urgent 
Data: 9 de juliol de 2014 
Hora d’inici: 9.05 hores 
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial 
 
Assistents 

-  Francisco Martorell Canals, Batle-president 
-  Jacqueline Volait Matrat, regidora (grup PP) 
-  Sebastián Alorda Roig, regidor (grup PP) 
-  Lorenzo Juan Sastre Crespí, regidor (grup PP) 
-  Gaspar Villonga Bover, regidor (grup PP) 
-  Antoni Coll Ballester, portaveu (grup Més per Santa  

Eugènia) 
-  Joan Riutort Crespí, regidor (grup Més per Santa 

Eugènia) 
-  Miquel Àngel Coll Canyelles, portaveu (grup PSIB-PS OE) 
-  Xavier-Lluís Bacigalupe i Blanco, secretari.  

 
Absents 

-  Maria José Bover Millanes 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació del caràcter d’urgència de la sessió. 
2. Declaració institucional 
 
1. Aprovació del caràcter d’urgència de la sessió 
 
 
 
El Batle exposa la urgent necessitat de portar la 
declaració institucional al Ple, per tal que pugui fer-se 
arribar al Consell de Mallorca amb prou temps per a  
aprovar-se al Plenari insular previst per dia 24 de  juliol 
de 2014.  
 
2. Declaració institucional per a presentar una pro posta 
d’atorgament de la Medalla d’or del Consell de Mall orca a 
Antoni Quetglas Darder, fill il·lustre del poble de  Santa 
Eugènia 



El Batle dóna lectura a la declaració amb el següen t 
redactat: 
 
Antoni Quetglas Darder va néixer al Carrer des Sol,  nº 4, 
de Santa Eugènia, dia 9 de desembre de 1931. 
 
Quan va acabar l´ensenyament primari, va ingressar a 
l´Escola Apostòlica de Palma i al Seminari Intern, on va 
cursar els estudis de Filosofia i Teologia (Espluga  de 
Francolí, a Tarragona). 
 
Es va ordenar prevere l´any 1958, a la ciutat de Ta rragona. 
Fins 1959 va ser profesor i subdirector del Seminar i Intern 
d´Espluga de Francolí (Tarragona). 
 
Des de l´any 1963 és missioner a Hondures. El 1978,  després 
d’haver passat per les parròquies de la Ceiba, Tela  i 
Puerto Cortés, és nomenat rector de la Catedral de San 
Pedro Sula, al llarg de 18 anys. A la diòcesi de Sa n Pedro 
Sula exerceix el càrrec de Vicari General. El 1996 és 
traslladat a la capital del pais, Tegucigalpa, on é s 
nomenat Rector de la Parròquia La Medalla Milagrosa  i un 
any després és nomenat Vicari General de l´Arxidiòc esi de 
Tegucigalpa, per Monsenyor Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga. El mateix any funda la seu d´OSOVI a Teg ucigalpa 
amb diverses obres socials. El 1998 és nomenat Pres ident el 
Canal Catòlic de Televisió. El 2000 funda dues guar deries i 
un centre juvenil. El 2003 funda la Casa del Niño M adre 
Teresa, un centre d´acollida de nins orfes. 
 

Ant oni Quetglas Darder presideix la Fundación OSOVI 

( www.osovi.org ), Obras Sociales Vicentinas, creada per ell 

mateix. A la Fundació actualment hi treballen 79 pe rsones 

(educadors/es, personal sanitari i de manteniment, gestors, 

administratius, etc).  

 
 
 
 
L´any 1982 comença la feina amb els malalts alcohòl ics a la 
Granja de  Rehabilitació “La Esperanza”,  destinada al 
tratament i rehabilitació de les persones que patei xen 
aquesta malaltia i que té serioses conseqüències pe r a les 
famílies hondurenques. 
  
Aquest Centre atén una mitjana de 50 persones mensu alment, 
en règim d´internat. Disposen, a més, de l´atenció mèdica i 
farmacològica. L´objectiu primordial és la rehabili tació 



d´aquestes persones per tal que es puguin reincorpo rar a la 
societat, duent una vida normal. Estudis recents, i ndiquen 
que un 60 % ho aconsegueix. 
  
Com a activitat ocupacional (permet un concepte d´e ntrades 
de doblers), la gent que ocupa el centre s´encarreg a d´una 
granja de ramat porcí. 
  
L´any 1983 s´inaugura la “Casa del Niño” i el 1987 la “Casa 
de la  Niña”.  Aquests dos centres són per ajudar a nins i 
nines que es troben en estat d´abandó o de perill; és a 
dir, víctimes de situacions irregulars, mals tracta ments, 
tant físics com morals, per part dels seus pares, f amiliars 
o persones alienes. 
 
Un altre projecte important és el del Mòdul d´Ancians , un 
conjunt de vivendes individuals amb tots els servei s 
bàsics. Aquí hi romanen ancians/es sense recursos i  sense 
família, que anteriorment vivien en condicions 
infrahumanes. Se’ls dóna també atenció mèdica, alim entació, 
vestuari i conferències. Actualment, s´atenen 25 pe rsones. 
 
Sota el lema “ un niño sano...es un niño feliz”, es  crea el 
projecte d´una  guarderia  davant la necessitat existent a 
les zones rurals. S´atenen nins/es desnutrits, les famílies 
dels qual tenen pocs recursos i no poden rebre l´at enció 
que necessiten. Se´ls dóna alimentació, tractaments  mèdics, 
entre d´altres. 
 
L´any 1991 es va iniciar el projecte de “ la Casa del 
Joven ”, centre que entrà en funcionament el 29 d´agost d e 
1993. En aquest centre hi acudeixen bàsicament els alumnes 
que deixen la Casa del Niño i joves provinents de l es àrees 
rurals marginals del país. En aquest centre, s´han 
organizat tallers, amb el suport tènic de l´Institu t de 
Formació Professional (INFOP); ja que aquesta organ ització  
 
 
subministre dos instructors per als tallers de Fust eria i 
Pell. La Fundació OSOVI ha habilitat els tallers am b eines 
i maquinària, d´acord amb les possibilitats i donac ions 
efectuades. L´objectiu del centre és preparar els j oves per 
a la vida amb les millors condicions de treball. 
 
A la Colònia San Vicente de Paul s´ha duit a terme el 
“ proyecto  vivienda ”, consistent en la compra d´uns terrenys 
i l´edificació de 150 vivendes, adreçades a persone s 
d´escassos recursos. 
 



Aquests són alguns dels projectes que ha emprès, al s que 

s’hi sumen l’Academia de corte y confección, la Col onia 

Juvenil San Vicente de Paul i diversos programes de  

formació i d’assessorament psicològic. 

 

Alguns dels premis i reconeixements que se li han c oncedit 

al llarg de la seva trajectòria: 

 

1991.- Rep la “Condecoración Usula”, que l´ Alcaldí a de San 
Pedro Sula atorga a les persones que realitzen una tasca 
social d´envergadura. 
 
1999.- Rep la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel  la 
Católica, una distinció que atorga la Casa Reial Es panyola 
i el Ministeri d´Assumptes Exteriors. 
 
Dia 26 de novembre de 2003 rep el Reconocimiento Pa ul 
Harris que atorga el Club Rotario de San Pedro Sula , com a 
tribut a la seva dedicació al servei dels Proïsme. 
 
2006.- És nomenat Fill Il.lustre de la Vila de Sant a 
Eugènia, per acord unànim del Ple. 
 
2007.- És guardonat per l´Alcaldia de Tegucigalpa, la 
capital d´Honduras amb la “Placa Conmemorativa de l a presea 
Hoja de Liquidámbar”, i li obren una carrer a la ci utat amb 
el nom de Antonio Quetglas. 
 
2008.- El Congreso Nacional de la República de Hond uras 

decreta atorgar-li Medalla d´or i Pergamí. 

 

Després de tota una vida  (51 anys) dedicada a la g ent més 
desfavorida de la societat hondurenya (multitud de 
reconeixements d’aquest país ho demostren), conside ram  
 
 
 
imprescindible reconéixer la trajectòria d’aquell q ue se´l 
coneix com “el Padre Antonio, el cura mallorquín”. Seria 
merescut i totalment justificat el reconeixement mà xim de 
la institució insular al taujà més il·lustre. 
 
Per això, el ple de la corporació sol·licita al Con sell de 
Mallorca l’atorgament de la medalla d’Or de la inst itució a 
Antoni Quetglas Darder, fill il·lustre de Santa Eug ènia, 
per la seva solidaritat, per la seva trajectòria en  favor 
de la igualtat d’oportunitats de les persones més 



desafavorides i per haver actuat d’ambaixador del p oble de 
Santa Eugènia i de l’illa de Mallorca a Hondures du rant més 
de 50 anys. 
 
Sense cap intervenció en contra, la declaració s’ap rova per 
assentiment. 
 
No havent més temes a tractar, el Batle aixeca la s essió a 
les 9.10 hores, de la qual, com a secretari, estenc  l’acta. 
 
   VIST I PLAU, 
    EL BATLE,                       EL SECRETARI, 
 
 
 
 
 
 
Sgt: Francisco Martorell Canals    Sgt: Xavier Lluí s Bacigalupe Blanco          
 
 


