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El cupó dedicat a l’embassament de Sant An-
toni, que entrarà en el sorteig del 22 d’agost, 
està il·lustrat amb una foto en què s’observa 

una passarel·la per sobre les aigües del pantà amb 
un grup de persones que practiquen el senderisme i 
amb una vista de l’entorn de natura que l’envolta. El 
cupó inclou una inscripció que emmarca la fotografia 
sota el lema “estiu d’aigua dolça” i porta els logos 
d’“Ara Lleida” i de la Diputació de Lleida. 

La Diputació de Lleida i el Patronat de Turisme volen 
agrair a l’ONCE la seva col·laboració en la difusió 
dels atractius turístics de l’embassament de  Sant 
Antoni amb un missatge que vol ser una crida a prac-
ticar activitats en aquesta destinació de les comar-
ques de Lleida del Prepirineu lleidatà sota el lema 
“estiu d’aigua dolça”.

El cupó diari de l’ONCE del dia 2 d’agost es posarà 
a la venda al preu d’1,5 euros i serà comercialitzat 
en el conjunt de l’Estat pels 20.000 agents venedors 
de l’ONCE. A Catalunya són més de 10.000 els seus 
afiliats i el col·lectiu de l’ONCE i la seva Fundació su-

pera les 15.000 persones. A Catalunya la venda del 
cupó dóna ocupació a unes 3.000 persones. 

L’embassament de Sant Antoni –també anomenat 
pantà de Sant Antoni o de Talarn– va ser construït 
entre l’any 1913 i el 1916 per l’empresa conegu-
da com “La Canadiense” i és on desemboca el riu 
Noguera Pallaresa. L’embassament és situat en un 
indret del Prepirineu ideal per practicar-hi tot tipus 
d’esports nàutics i per gaudir de la tranquil·litat de les 
platges i les cales que hi podem trobar, moltes de les 
quals accessibles solament amb barca. Al seu entorn 
s’hi poden fer nombroses rutes de senderisme i BTT. 
Totes aquestes rutes són totalment senyalitzades i 
informen el turista o el visitant de la durada, el desni-
vell i la dificultat del recorregut.

A hores d’ara, el pantà és la superfície d’aigua dolça 
en profunditat més gran de tot Catalunya i la tercera 
més extensa darrere de l’embassament de Canelles 
i del de Riba-roja, amb una longitud aproximada d’11 
km i una alçada màxima de 86 m.

L’embassament de Sant Antoni es promocio-
narà als cupons de l ’ONCE en una acció que 
compta amb la col·laboració del Patronat de 

Turisme de la Diputació de Lleida
La imatge d’aquesta proposta que porta com a lema “Estiu d’aigua dolça”  apareixerà als cupons de 
l’entitat el dilluns 22 d’agost

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich; el diputat Joan Ubach; el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, i el director de 
l’ONCE a Lleida, Domingo García, amb una reproducció del cupó que entrarà a sorteig el 22 d’agost.
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