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Nota de premsa 
 
Sant Francesc Hotel Singular dona 5.000€ a la Fundació 
IReS per atendre famílies en situació de vulnerabilitat a 
Palma 
 

• L’hotel i l’entitat celebren la seva col·laboració amb una festa per a les 
famílies beneficiàries dels projectes al centre de la ciutat 

 
• A l’acte acudeixen el propietari de l’hotel, Andrés Soldevila, el 

president del Patronat de la Fundació IReS, Andreu Soldevila, la 
directora Natàlia Valenzuela i la directora operativa de Balears, Aina 
Capellà 
 
 

 
Palma, 6 de març de 2019.— Ahir, la Fundació IReS junt amb	 Sant Francesc Hotel 
Singular van oferir una Xocolatada en família per a celebrar la col·laboració de l’hotel amb 
els projectes d’atenció integral a famílies en situació de vulnerabilitat en la zona centre 
de Palma. 
 
Durant tota la tarda, les famílies van poder gaudir d’unes hores de jocs, tallers i màgia 
mentre berenaven amb un fabulós xocolata, quartos i altres llepolies elaborades amb 
ingredients naturals i amb molta cura pel xef del restaurant del Sant Francesc Hotel 
Singular. L’entorn del Claustre de Sant Francesc, que va acollir més de 30 infants 
d’entre 3 a 12 anys amb les seves mares i pares, va ser una ubicació ideal perquè els 
nens i nenes hi poguessin esplaiar-se i compartir en família una festa dedicada 
exclusivament per a ells. 
 
El tret de sortida de la festa, però, es va donar amb l’entrega del xec donatiu a la 
Fundació IReS i a les famílies que formen part dels projectes, protagonistes d’aquesta 
celebració. 
 
Al llarg del 2018, el Sant Francesc Hotel Singular ha col·laborat amb el Projecte Casal en 
Família de la fundació a través de la iniciativa de Responsabilitat Social Corporativa Un 
euro per factura. A través d’aquesta acció solidària, l’hotel ofereix als seus clients 
l’oportunitat de realitzar el donatiu d’un euro per cada factura emesa a la causa social 
d’IReS. Una forma de fer que la seva activitat econòmica generi un retorn cap a la societat.    
 
A més de totes les famílies que actualment s’atenen des de la fundació, a l’acte hi van ser 
presents el propietari de l’Hotel Sant Francesc, Andrés Soldevila, i el seu gerent general 
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Miguel G. Feliz; el president del Patronat de la Fundació IReS, Andreu Soldevila, junt amb 
l’assessora de la fundació, Montserrat Tohà; la directora de la Fundació IReS, Natàlia 
Valenzuela, i la directora operativa de la fundació a Balears, Aina Capellà. 
 
Gràcies a aquesta participació compromesa i solidària, moltes famílies que tenen dificultats 
amb la cura i educació dels seus infants compten amb un espai de suport social i amb més 
oportunitats per a transformar la seva situació de vulnerabilitat. Des de 1987 la Fundació 
IReS a Balears dona suport a famílies i persones vulnerables que volen millorar la seva 
situació per falta de suport, xarxa social, dificultats econòmiques o per a conciliar la vida 
laboral amb la familiar.  
 
Des de la Fundació IReS, agraïm el compromís i implicació de tot el personal del 
Sant Francesc Hotel Singular en aquesta causa. Aquestes accions de responsabilitat 
social ajuden a construir un nou futur a les famílies més vulnerables a Palma. 
 
Sant Francesc Hotel Singular 
Situat al bell mig del centre històric de la ciutat de Palma, Sant Francesc Hotel Singular és 
una antiga casa-palau mallorquina del segle XIX, d'estil neoclàssic i reconvertida en hotel 5 
estrelles gràcies a un excepcional projecte de restauració i interiorisme. A més de la seva 
ubicació privilegiada a la plaça Sant Francesc, al costat de l'església i claustre del mateix 
nom, l’hotel compta amb un servei atent i proper, sempre tenint cura fins a l'últim detall i 
traslladant el seu caràcter hospitalari més enllà de les seves portes. Sant Francesc Hotel 
Singular és un hotel compromès amb el seu entorn i amb les persones de la seva ciutat. 
 
Fundació IReS 
Som una fundació privada que treballa des de l’any 1969  en l’atenció integral a les famílies 
i les persones en situació de vulnerabilitat, acompanyant-les en els seus processos a 
través d’equips especialitzats en l’àmbit social, psicològic i educatiu. 
  
Per a més informació: 
Contacte Fundació IReS Balears  
Aina Capella. Directora Territorial de la Fundació IReS a Balears 
ainacapella@fundacioires.org 
Telèfons: 971 72 28 56 / 660 299 780 
www.fundacioires.org 


