
 La vora del pantà ofereix espais de lleure 
i esports d’aigüa per a tota la família  
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El pantà de Sant Antoni és el pri-
mer gran pantà construït a Es-
panya amb finalitats hidroèlec-
triques, tot i que també serveix 
per regular el riu que abasteix el 
pantà de Terradets, a pocs quilò-
metres al sud. Les obres de cons-
trucció van començar el 1913 i 
van finalitzar el 1916, a càrrec de 
l’empresa canadenca Barcelona 
Traction, Light and Power Com-
pany Limited, més coneguda com 
‘La Canadenca’. Cent anys des-
prés, l’entorn no serveix només 
per produir energia i regular el 
caudal del riu que alimenta Terra-
dets, sinó que la seva ribera s’ha 
convertit en un lloc ideal per es-
tablir-hi espais d’oci i d’esport per 
a tot tipus de públic. 

Un d’aquests espais és ‘El Xi-
ringuito’, situat a pocs quilòme-
tres de la Pobla de Segur i seguint 
la carretera d’Aramunt. Es tracta 
del típic establiment de la platja, 
però envoltat per muntanyes i 
amb una oferta de menjar i begu-
da a la vora del llac. També s’en-
carreguen del lloguer de kayaks, 
que ofereixen com a complement 
als seus serveis d’hosteleria i que 
lloguen per hores. 

“Fa 33 anys que vam muntar 
aquest xiringuito”, explica Al-
fons Martínez, el gerent del lo-
cal. “Vaig començar amb un can-
yís, com els de la platja, i amb el 
temps ha anat creixent gràcies al 
boca a boca, perquè no fem mol-
ta propaganda”, afirma. 

Tot i així, Martínez manifesta 
que a l’indret no hi va bastanta 
gent i acostuma a estar poc con-
corregut en comparació a la plat-
ja. Com a molt, diu, poden llogar 
15 o 20 kayaks els dies de més de-
manda. “És un servei per a que la 
gent pugui gaudir amb els nens, 
un complement més que un ne-
goci”, explica, i afegeix que el 
pantà de Sant Antoni és “la platja 
del Pallars Jussà”.

Un altre dels indrets més con-
correguts a la vora del pantà és el 
Piolet Xperience, situat a la cruïlla 
amb Salàs de Pallars i més ama-
gat que el Xiringuito. 

A la banda contrària de Sant 
Antoni, Piolet Xperience ofereix 
activitats d’aventura a la vora de 
la ‘platja del Pallars’; des de padd-
le surf fins a step surf i passejos 

amb kayak. A part d’activitats al 
pantà també ofereixen descens 
de barrancs i lloguer de tendes 
aèries que es lliguen als arbres 
per dormir “flotant”, tot i que 
només les munten quan hi ha 
una reserva. 

Jordi Batlle s’encarrega 
d’aquestes activitats i explica que 
hi ve un turisme familiar català, i 
també molts estrangers de Bèlgi-
ca, França i Holanda, així com tu-
risme nacional provinent del País 
Basc, Navarra, País Valencià i Ma-
drid, principalment. “És un lloc 
que està per descobrir, no només 
el pantà sinó el Pallars Jussà en 
general”, afirma Batlle, que enco-
ratja la gent a visitar la zona per-
què “sorprendrà segur”. 

“Trobes un llac gran i accessi-
ble al costat de tot, i a 15 quilò-
metres del Pirineu. Pots fer activi-
tats relacionades amb els esports 
d’aventura, però també amb el 
vi, el senderisme i moltes coses 
més”, explica, i considera que en 
comparació a la platja, el llac i la 
muntanya ofereixen més tranqui-
l·litat i un clima més agraït.

FOTO: Adriana Fort / El pantà ofereix espais semblants a platges on prendre el sol i passar un dia tranquil entre muntanyes

Sant Antoni, la ‘platja’ 
del Pallars Jussà

FOTO: A. Fort / Es troba a la vessant sud del Pallars Sobirà

L’estany de Montcortès és una 
opció més ‘salvatge’ per als 
amants de la natura. Situat a 13 
quilòmetres de Gerri de la Sal 
en direcció a Peramea, és un 
indret únic en la geografia ca-
talana. Es tracta d’un dels pocs 
estanys càrstics de Catalunya 
i l’únic que es troba a la mun-
tanya ja que els altres dos, Ban-
yoles i Basturs, estan situats a 
terres més baixes.

A l’estany no hi aporta ai-
güa cap riu, fet que al llarg de 
la història ha propiciat llegen-
des i mites al seu voltant. Una 
d’elles es pot trobar a la ‘Guia 
dels indrets mítics i llegendaris 
del Pallars Sobirà’, de Pep Coll. 
La guia explica que sota les ai-

gües de gran profunditat hi ha 
l’antiga ciutat de Pallars, enfon-
sada per un càstig diví. Déu es 
va transformar en captaire i va 
anar a la ciutat, però ningú el va 
acollir. Això va provocar la seva 
ira i va enfonsar la ciutat en les 
aigües de l’estany.

Fins fa poc, a l’estany hi ha-
via embarcadors a les vores per 
facilitar l’accés a l’aigua, però 
enguany els han tret. Tot i així, 
l’estany continua sent accessi-
ble per als banyistes i les seves 
aigües fresques deixen veu-
re la fauna acuàtica que neda 
per la superfície. Montcortès, 
però, no compta amb vigilància 
i es recomana responsabilitat a 
l’hora de banyar-s’hi. 

Montcortès és un estany 
únic al territori català

ADRIANA FORT
@riribosoma
La Pobla de Segur
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