BONA PRÀCTICA PER LA
SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Estàncies especials

Twentytú Hostel

1. Oferiment d’estància a 20 joves
estudiants amb les millors notes de la
selectivitat
en
Catalunya,
en
col·laboració amb BCN Moments.
2. Col·laboració amb la iniciativa FAD
(Fomento de las Artes y del Diseño):
oferiment d’estància gratuïta a un club
esportiu alemany que integrava refugiats
de Siria.
3. Oferiment d’allotjament gratuït als
metges voluntaris de la fundació Ulls del
Món, que venien a Barcelona a aprendre
pràctiques quirúrgiques per aplicar-les
després a l’Àfrica.

Durada:

1.Des de 2013; 2 i 3 només una vegada

Objectius i línies
d’acció del CCS:

6, 7, 8, 9

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals
Indicador/s:

☒ Socials

☐ Econòmics

Oferir noves oportunitats de conèixer la ciutat i facilitar la integració cultural i social, a

1

més de donar la oportunitat de conèixer un establiment sostenible tecnològic en la
ciutat de Barcelona

Valors:

Sensibilització social i cultural

2. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Sistema Districlima

Twentytú Hostel

Breu descripció:

Sistema de climatització i escalfament de
l'aigua a través de Districlima, projecte creat per
a la construcció sostenible de xarxes urbanes
de distribució de calor i fred per a la seva
utilització en calefaccions, climatització i aigua
calenta sanitària que aprofita l'energia que
desprèn el vapor d'aigua de la incineradora
de Sant Adrià a pocs km de distància del hostel.

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4, 5, 10

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals

☐ Socials

Indicador/s:

Reducció de la contaminació.

Valors:

Distribució de calor i fred de la forma més sostenible.
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☐ Econòmics

3. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Sensibilització cultural

Twentytú Hostel

Breu descripció:

Participació en esdeveniments del barri del
Poblenou, oberts a tota la ciutat i als clients:
Open Day, Open Night, Llum BCN, en els que
s’han fet sortides en bicicleta, paelles a la nostra
terrassa, i s’ha creat un ambient festiu i de
diversió a les nostres instal·lacions, i inclús es
va organitzar una gala solidària conjuntament
amb el coro de nens de la Fundació Catalana
Síndrome de Down de l’Escola Joan
Llongueres, al 2017.

Durada:

Des dels inicis del Twentytú al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

7, 8, 9

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Donar-nos a conèixer dins de l’entorn del 22, unificar-nos i vincular-nos al
conjunt d’empreses tecnològiques, d’art i disseny del Poblenou.

Valors:

Activitats conjuntes
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4. Nom de l’actuació:

Col·laboració empreses del 3r sector

Nom de
l’organització:

Twentytú Hostel

Breu descripció:

Col·laboració amb empreses del 3r sector que
treballen la integració:
-

El 70% del mobiliari és adquirit a L’estoc,
que millora i dignifica la situació de les
persones amb discapacitat intel·lectual.

-

Els temes gràfics i de merchandising ho
contractem a Icaria Gráficas, que també
treballa pel mateix bé.

-

Hem incorporat a al nostra plantilla a
dues persones de la Fundació Catalana
Síndrome de Down.

-

Hem incorporat a la nostra plantilla una
persona amb discapacitat intel·lectual, a
través de l’entitat social de formació
Fermarec, de la fundació La Caixa

Durada:

Icaria Gráficas des de l’apertura del Hostel, i L’estoc des de 2017; les
incorporacions al 2019

Objectius i línies
d’acció del CCS:

1, 6, 7, 9

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Contribuir en la utilització de fusta reciclada i, a la vegada, amb el 3r sector de la
societat

Valors:

Sensibilització social i amb el medi ambient
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5. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Visites tècniques

Twentytú Hostel

1. Organització del hostel de visites a
empreses
tecnològiques,
disseny,
enginyeria i arquitectura del districte del
22@ a grups universitaris que s’allotgen
al hostel.
2. Organització de visites tècniques de
formació de les escoles del sector del
turisme, del propi país i d’escoles
internacionals, mitjançant visites al
Twentytú
Hostel,
adquirint,
així,
coneixement sobre el nou model
d’allotjament turístic i noves formes de
fer les coses en l’àmbit mediambiental i
social.

Durada:

1.Des de finals de 2018; 2.des de que vam començar a guanyar reputació i a
fer-nos virals per guanyar certificats, al 2014 fins a l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

6, 8, 9

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials

☒ Econòmics

Indicador/s:

Donar a conèixer els models tecnològics de Barcelona, alguns dels quals destinats a
reduir l’impacte mediambiental, i conscienciar als estudiants de la importància de fer
un ús eficient dels recursos.

Valors:

Tecnologia i preocupació pel medi ambient.
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6. Nom de l’actuació:

Reciclatge

Nom de
l’organització:

Twentytú Hostel

Breu descripció:

Reciclar es un dels nostres pilars bàsics.
Reciclem en origen, de manera que disposem
de diferents contenidors on el client pot col·locar
els residus a les zones comuns.

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

1, 3, 4, 5, 10

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals

☐ Socials

Indicador/s:

Preservació del medi ambient.

Valors:

Aconseguir la reutilització de materials.
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☐ Econòmics

7. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Sistema de temporització

Twentytú Hostel
Totes les habitacions inclouen un temporitzador
a la dutxa i en l'aixeta del bany, cosa que, al
prémer el botó, aquest té una duració de 17
segons, arribant a l'estalvi de 40% i 60%
d'aigua.
A més, el WC inclou dos botons de cadena, un
petit per aigües majors, i un gran per aigües
majors

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4, 5, 8, 10

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials

☒ Econòmics

Indicador/s:

Estalvi d’entre el 40% i 60% d’aigua

Valors:

Ús eficient de l’aigua, evitant la despesa innecessària, quan hi ha una gran part
de la humanitat que compten amb escassetat d'aigua
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8. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Il·luminació LED

Twentytú Hostel
Utilització de LED en diferents parts de la
instal·lació: els passadissos disposen de
detector de presència, així les llums s'apaguen
automàticament quan no hi ha ningú.
El sistema de gestió de la il·luminació
està domotitzat i permet, en funció de la
discriminació horària o aforament de clients,
regular la intensitat o obertura de les llums.

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4, 5

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals

☐ Socials

Indicador/s:

Estalvi energètic de l’electricitat

Valors:

Energia sostenible: ús eficaç de l’energia
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☒ Econòmics

9. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Conèixer la ciutat forma saludable

Twentytú Hostel

-

-

Oferim als nostres clients la possibilitat
de llogar les bicicletes del Twentytú per a
que facin turisme d’una forma més
sostenible. A més, en un mes
incorporarem 2 patinets elèctrics, també
pel seu lloguer.
Fem sortides de running amb els clients
de forma mensual. En breus, ho
començarem a fer setmanalment.

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

2, 3, 10

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals

☐ Socials

☒ Econòmics

Indicador/s:

Reducció de la contaminació i promoció de la vida sana i saludable fent esport.

Valors:

Pràctica d’esport evitant la contaminació
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10. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Col·laboracions diverses

Twentytú Hostel

1.BAU (Centro Universitari de Disseny de
Barcelona): es va treballar en la decoració de
les habitacions dobles del hostel per a que així
els alumnes poguessin desenvolupar les
competències apreses durant el curs i tenir un
bon currículum.
2. BCD (Barcelona Centre de
Disseny):
acolliment d’esdeveniments i participació en
programes vinculats amb l’emprenedoria, com la
2ª edició del programa MID Talent.
3.Acolliment del Festival Pioneers Unplugged
dins del 4YFN (Mobile World Congress), on
persones de tot el món van presentar les seves
idees i pla de negoci.
4. Som membres de diferents plataformes
compromeses amb la sostenibilitat:
- Barcelona + Sostenible
- Barcelona Sustainable Tourism
- Construction 21
- ITH, Instituto Tecnológico Hotelero
- 22@Network
- Poblenou Urban District

Durada:

1.2017; 2. 2016; 3.2013; 4.des dels inicis (2012) i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

8, 9, 10

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials
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☐ Econòmics

Indicador/s:

Involucració en l’entorn sostenible i tecnologia emprenedora.

Valors:

Aprenentatge, sostenibilitat i tecnologia

11. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Automatització de les habitacions

Twentytú Hostel
Al realitzar el check-in s’activen totes les
instal·lacions d’aires condicionats i/o calefacció
de les habitacions corresponents i,
posteriorment, quan es realitza el check-out, es
desactiva fins a l’entrada del pròxim hoste.
A més, al obrir la finestra de l’habitació, l’aire o
la calefacció s’apaga automàticament, i es torna
a encendre al tancar la finestra.
També, utilitzem un sistema de mesurament
que permet controlar en temps real el consum
instantani de totes les línies elèctriques de
l'alberg i optimitzar, així, els recursos.

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4, 5, 8,

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals

☐ Socials

Indicador/s:

Estalvi energètic

Valors:

Energia sostenible: ús eficient dels recursos.
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☒ Econòmics

12. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:

Fatxada ventilada

Twentytú Hostel

Breu descripció:

S’optimitza la climatització i s’incorporen vidres
que filtren el llum i eviten el sobreescalfament
en les habitacions i en l’edifici en general.

Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

4, 5, 8, 10

Més informació:

Beneficis:

☒ Ambientals

☐ Socials

☒ Econòmics

Indicador/s:

Estalvi energètic en l’aire condicionat. Si evitem que a l’estiu entri molta calor, no
suposa la utilització constant i elevada de l’aire condicionat.

Valors:

Ús eficient i sostenible dels recursos.

13. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Adaptacions mobilitat reduïda

Twentytú Hostel
Adaptació de quatre habitacions (una per
planta) per persones amb mobilitat reduïda: la
porta d’entrada d’aquestes habitacions són més
grans, són espaioses i el bany està adaptat.
A més, l’entrada al hostel disposa d’una rampa
de llargada i grandària adequada per aquest
tipus de mobilitats, i l’ascensor permet l’accés.
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Durada:

Des de l’apertura del Hostel al 2012 i continuació en l’actualitat

Objectius i línies
d’acció del CCS:

2, 6, 7, 9

Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Facilitar l’accés a l’establiment i als seus espais a persones amb mobilitat reduïda.

Valors:

Conscienciació amb la societat

14. Nom de l’actuació:
Nom de
l’organització:
Breu descripció:

Donacions a diferents fundacions

Twentytú Hostel

-

De cada reserva rebuda de les
habitacions individuals, es dóna 1€ a la
Fundació IReS, Make a Wish i a
l’hospital infantil Sant Joan de Déu.

-

A més, s’organitzen visites al hostel per
al joves emprenedors de la Fundació
IReS, alguns dels quals han aconseguir
treballar amb nosaltres. També, hem fet
aportacions per les beques Click de la
mateixa fundació

-

Donació del menjar sobrant dels
esdeveniments, activitats i càterings a la
Parròquia de Sant Martí del Clot.

Durada:

Des de 2014 fins a l’actualitat.

Objectius i línies
d’acció del CCS:

7, 9
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Més informació:

Beneficis:

☐ Ambientals

☒ Socials

☐ Econòmics

Indicador/s:

Treballar per la integració i la igualtat.

Valors:

Sensibilització social, donació a fundacions i als més necessitats.

15. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Twentytú Hostel

Breu descripció:

Som un nou concepte d'allotjament urbà econòmic basat en el model
de hostels de nova generació. Estem molt compromesos en la
protecció del medi ambient i la sostenibilitat, per això, utilitzem la
innovació tecnològica per aplicar diferents mesures per a fer un ús
eficient dels recursos. A més, contribuïm en aspectes socio-culturals
per potenciar iniciatives que puguin beneficiar l’entorn i a les persones.
Som el primer hostel en el món en obtenir la certificació BIOSPHERE
RESPONSIBLE TOURISM.

Dades de contacte:

C/Pamplona 114, 08018, Barcelona
93-2387185
reservas@twentytu.com
https://twentytu.com/es

Data de signatura del (CCS):

7 / novembre / 2014
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3. Documents estratègics
https://twentytu.com/es/eco-albergue/
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