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El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, l’únic parc nacional de Catalun-
ya, compleix el pròxim dimecres, 21 d’octubre, 

60 anys des de la seva creació. La Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, ha volgut 
sumar-se a aquesta celebració i, aprofitant aquesta 
data tan assenyalada, vol donar a conèixer la seva 
riquesa i singularitat amb una campanya de comuni-
cació per mitjà de les xarxes socials amb una àmplia 
bateria de publicacions per a Twitter, Facebook i Ins-
tagram. La campanya també vol crear una interacció 
amb els usuaris de les xarxes socials amb la finalitat 
que puguin compartir fotos, experiències, records i 
vivències de tots aquells qui ja han visitat el parc i 
siguin un estímul perquè el visitin els qui encara no 
el coneixen.

La campanya, que va començar ahir diumenge, 19 
d’octubre, tindrà una gran incidència aquesta setma-
na per mitjà de Twitter i Facebook i es prolongarà 
fins al 23 de novembre a Instagram. Aquesta acció 
promocional inclou una sèrie d’imatges del parc na-
cional amb diferents claims de caire emocional per 
captar l’atenció dels usuaris i el hashtag de campan-
ya #60anysAiguestortes, per mitjà del qual podran 
intercanviar les seves fotografies i experiències. El 
hashtag creat per a aquest aniversari serà compartit 
també per altres comptes relacionats amb la promo-
ció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, com ara la Vall de Boí, els consells comar-
cals del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Riba-
gorça i la Val d’Aran, i el mateix parc nacional.

Per als aficionats a l’aplicació Instagram, la campan-
ya es prolongarà fins al 23 de novembre, i els igers 
que vulguin participar en aquesta acció podran eti-
quetar les seves fotos amb el hashtag #60anysAi-
guestortes i repinejar les imatges de @Ara Lleida i 
publicar-les en altres xarxes socials. El Patronat de 
Turisme organitzarà una exposició fotogràfica en un 
indret encara per determinar amb una selecció de les 
millors fotografies.

Un dels principals atractius del Pirineu

Declarat parc nacional el 21 d’octubre de 1955, el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mauri-
ci ha esdevingut un dels principals actius naturals del 
Pirineu lleidatà. Amb una superfície de 14.199 ha, 
més 26.733 ha de la zona perifèrica, aquest espai 
natural es reparteix entre el Pallars Sobirà, el Pallars 
Jussà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, i constitueix 
la representació més genuïna de l’alta muntanya. El 
parc és únic per la majestuositat dels seus paisatges 
i per la riquesa de la flora i la fauna que acull.

L’any 2014 va rebre un total de 485.935 visitants —
un 12% més que l’any anterior—, el 18% dels quals 
estrangers. Enguany aquesta xifra podria augmentar 
encara més gràcies a la vintena d’activitats organitza-
des amb motiu del 60è aniversari de la seva creació.

Cal recordar que el parc nacional, un referent en la 
protecció i conservació del patrimoni natural i cultural 
dels Pirineus, com també un motor socioeconòmic 
estratègic per al desenvolupament de les comarques 
i els pobles de muntanya, va ser el primer de l’Estat 
a obtenir la certificació Q de Qualitat Turística, l’any 
2006, i que enguany ha renovat aquest reconeixe-
ment després de passar amb nota molt alta (9,4 so-
bre 10) l’auditoria de renovació de la certificació. A 
més de la certificació Q de Qualitat Turística, el parc 
nacional té altres reconeixements, com les certifica-
cions ambientals EMAS i ISO 14001.

Campanya a les xarxes socials per felicitar 
els #60anysAiguestortes

El Patronat de Turisme vol aprofitar aquesta efemèride per donar a conèixer la riquesa i singularitat 
de l’únic parc nacional de Catalunya, en la qual els usuaris podran penjar fotografies i expressar els 
seus records i vivències de la seva visita al parc


