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El Twentytú es converteix en el primer alberg del món 
amb el certificat Biosphere de turisme responsable 

 
L'establiment del barri del Poblenou ha rebut la distinció aquest dimarts de mans 
del representant a Catalunya de l’Institut de Turisme Responsable (ITR), Alberto 
Águila 
 
El hostel és una icona del turisme sostenible i promou mesures d'eficiència en 
matèria d'aigua, energia, mobilitat 
 
Barcelona, 17 febrer 2015 — L'alberg Twentytú Hi-tech Hostel s'ha convertit en el 
primer del món en aconseguir la certificació Biosphere de turisme responsable. El 
delegat a Catalunya de l’Institut de Turisme Responsable (ITR), Alberto Águila, ha fet 
lliurament de la distinció aquest dimarts, durant una visita a l'establiment. Es tracta del 
cinquè certificat que es dóna a Catalunya a un establiment turístic, però és l'únic de la 
seva categoria a nivell mundial. Águila ha destacat "el compromís i la voluntat del 

Twentytú, no només a nivell energètic sinó la seva integració amb l’entorn, els valors 

socials que promou i la relació amb el client”.  
 
En aquest sentit, l'ITR –entitat vinculada a la UNESCO i a l’Organització Mundial del 
Turisme– valora els establiments tenint en compte la seva aposta per la conservació 
del medi ambient i del patrimoni natural, cultural i paisatgístic, així com foment del 
desenvolupament econòmic i social del barri i la ciutat, i que ofereixin al visitant una 
experiència única a través de la seva integració en l'entorn. 
 
L'administrador del Twentytú, Ignasi Uñó, ha valorat molt positivament el  
reconeixement a la feina feta en els darrers anys. “El que més valorem és que aquest 
reconeixement no només ens premia per la feina a nivell mediambiental sinó que és la 
suma de tota la feina feta per promoure uns valors de turisme responsable, accions 
d’emprenedoria i integració en el barri de la gent que ens visita”. Per Uñó cal deixar de 
considerar els visitants com a turistes i oferir-los no només una experiència sinó que 
es puguin sentir com un ciutadà. 
 
I és que l'alberg del Poblenou és, en aquest sentit, una icona del turisme sostenible a 
la ciutat de Barcelona. L'ús d'energia sobrant de la incineració de residus pel 
funcionament de la climatització, l'aplicació de mesures d'estalvi i optimització de 
consums de llum i aigua a les habitacions o la promoció de la mobilitat sostenible són 
alguns dels principals actius de l'allotjament.  
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La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens, ha presidit 
l'acte de lliurament de certificat a l'establiment, tot destacant l’orgull que és per a la 
ciutat tenir establiments com el Twentytú. “Tenim un turisme de moltíssima qualitat a la 

ciutat i iniciatives com aquesta són un exemple de com Barcelona ha fet una aposta 

per treballar, des de l’Administració i des del món privat de l’empresa, perquè la ciutat 

sigui un exemple de destinació responsable”. 


