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Joan Becat – Irrigació a Catalunya Nord: l’exemple de Sant Feliu (Rosselló) 

Nota : Aquest fitxer presenta l’exemple de l’organització dels recs de Sant Feliu, al 
Rosselló. No se tracta d’una proposta pedagògica directament per la classe, sinó 
d’una documentació destinada als ensenyants i a les persones que volen conèixer 
Catalunya Nord. 
 
 

La irrigació a Catalunya Nord: 
l’exemple de Sant Feliu (Rosselló) 

 
 

 

Dos pobles del Riberal de la Tet 

L'organització dels recs i de les agulles a Sant Feliu 

El territori de Sant Feliu (carte) 

El sistema d'irrigació a Sant Feliu (carte) 
 
 
Il·lustracions : 

L’Ullal Major  i l’Agulla del Trenc Major 

L'Ullal Petit 

L'Agulla de les Cabanes 

Els captatges per l’aigua de Perpinyà 

Caigudes recollides per l'Agulla dels Horts 

La Ribera de Castellnou 

El Rec del Molí a Sant Feliu d’Amunt  

El sifó del Rec del Molí  

La Comalada 

 

L’aigua en els noms del cadastre de Sant Feliu 

L'exemple del cadastre de Sant Feliu d'Avall 

Sant Feliu d'Avall, llista dels topònims relatius a l'aigua 

Sant Feliu d'Amunt, llista dels topònims relatius a l'aigua 
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La irrigació a Catalunya Nord: 
l’exemple de Sant Feliu (Rosselló) 

 

 
 

Dos pobles del Riberal de la Tet 

 

Sant Feliu d’Amunt i Sant Feliu d’Avall són dos pobles del Riberal tradicional de la 

Tet. El seu regatiu és molt antic i organitzat des de l’Edat Mitjana. Ara bé, abans 

de l’edificació del barratge de Vinçà hi faltava aigua a l’estiu. En efecte el dret de 

l’aigua no és una repartició entre tots els recs, sinó que el primer, el Rec de 

Corbera, pren la quantitat d’aigua a la qual té dret, el segon, el Rec de Tuïr fa el 

mateix, i anant seguint. Per tant pot faltar aigua pels recs de més avall, com és el 

cas pels dos Sant Feliu. Per això la terrassa més alta amb un extens territori 

teòricament de regatiu tenia moltes vinyes i abricoters, és a dir cultius que no 

demanen molta aigua i accepten les secades. 

Amb el pantà de Vinça i l’aigua en abundància, el regatiu dels Sant Feliu s’ha 

transformat i intensificat, amb molts vergers de presseguers, hivernacles i poques 

vinyes, fins al punt que la cooperativa vitícola ha tancat. El regatiu més reduït de la 

terrassa més baixa i de l’antic llit major de la Tet ha gairebé desaparegut, consumit 

per la urbanització o abandonat car constituït de parcel·les massa petites. 

 

L'organització dels recs i de les agulles a Sant Feliu 

Com s'organitzen les agulles d'un sector de regatiu gestionat per una associació 

sindical de regants ? 

Proposem d’examinar els dos mapes següents: 

>>> El primer és un extracte del mapa IGN a escala de 1:25000. Examineu la 

toponímia: constatareu que els noms de llocs no estan corregits. El mapa de Tuïr-

Illa és l’últim que l’IGN no ha corregit. Ho són els mapes de Montlluís, Font-romeu, 

Prada, Perpinyà, Banyuls, Ceret i, des de l’any passat el mapa del Canigó té la 

seua microtoponímia corregida amb grafia catalana correcta. Ara bé l’IGN l’ha 

corregia sobre el seu portal internet Géoportail. Feu geoportail.fr i aneu al mapa a 

Sant Feliu i veureu que tot està corregit. També els dos batlles i els seus consells 

municipals han acceptat que els serveis de la direcció dels impostos de Perpinyà 

corregeixi tots els noms del cadastre, noms de lloc, aigua, camins, masos (aneu a 

cadastre.gouv.fr i busqueu Sant Feliu). 
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El Riberal : el territori de Sant Feliu 

 

 
(segons el mapa IGN 2448OT, Thuir-Ille-sur-Têt, edició 2003) 
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El Riberal : el sistema d'irrigació a Sant Feliu 
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>>> El segon mapa localitza tota la xarxa d’irrigació d’aquests dos municipis. 

Observareu que hi ha dos conjunts distints. El més extens depèn de Rec de 

Perpinyà i se situa sobre la terrassa més alta. El segon és al voltant dels pobles, 

sobre la baixa terrassa i depèn del Rec del Molí. El seu nom ve dels dos molins de 

Sant Feliu d’Avall que la seua aigua feia funcionar fins al segle XIX. 

= Noteu la posició dominant del Rec de Perpinyà i les agulles que 

alimenta successivament : Agulla de l’Ull de Sant Joan, Agulla del Trenc de 

l’Oliu, Agulla de Pellicer, Agulla del Trenc Major (així anomenada car té més 

aigua i alimenta al seu torn cinc altres agulles : dels Pelats, de l'Ullat, de les 

Cabanes, de les Sitges i dels Casals), Agulla de l'Ullal Petit, Agulla del Trenc 

(trenc ve del verb trencar, trencar l’aigua és separar l’aigua). 

= Ja a fora del territori de Sant Feliu, el Rec de Perpinyà alimenta en aigua 

una gran agulla, que porta localment el nom de Rec del Soler : aquest 

alimentarà l'Agulla dels Tamarius, l'Agulla del Piló, l'Agulla del Prat de l'Oriola 

i es subdividirà en Rec Nou i Rec Vell. 

= La Ribera de Castellnou passa pel mig, entre l’Agulla de l'Ullal i l’Agulla 

del Trenc. És totalment canalitzada en aquest sector ; el seu últim tram és 

artificial i porta les seves aigües torrencials directament a la Tet. La 

Comalada, un altre còrrec també canalitzat, passa a Sant Feliu d'Amunt. 

= A l'est les Agulles del Mas Camó i de les Baixes, com també l'Agulla dels 

Tamarius en el seu últim tram, són una part del gran dispositiu de 

drenatge que es desenvolupa en el sector de poc pendent i molt inundable a 

cavall sobre els termes de Tuïr, el Soler i Toluges (amb uns noms 

significatius : l'Agulla Cabdal a Tuïr ; les Baixes, la Sanya i l'Agulla de la 

Sanya al Soler ; la Jaça, el Prat de l'Aibre, la Basseta, la Bassa, la Sanya i el 

Pas del Fang a Toluges). Les agulles de drenatge d'aquest sector donaran 

naixença a la Bassa. 

= Centrat sobre el Rec del Molí, un segon sistema de reg concerneix el 

regatiu prop dels pobles, amb una sèrie de petites agulles : l'Agulla de les 

Hortes, l'Agulla dels Horts, el Rec del Molí en el seu últim tram, l'Agulla de les 

Vergelledes i el Rec de Sant Martí. Es recuperen totes les aigües possibles: 

l’aigua de les fonts, les aigües d'un còrrec, el Rec de les Fontetes i d'un dren, 

l'Ambega del Camí Ral. El Rec de les Aigües Vives i la Ribereta drenen i 

irriguen les terres guanyades sobre el llit major de la Tet. 
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Il·lustracions 

 

L’Ullal Major  i l’Agulla del Trenc Major 

L'Ullal Petit 

L'Agulla de les Cabanes 

Els captatges per l’aigua de Perpinyà 

Caigudes recollides per l'Agulla dels Horts 

La Ribera de Castellnou 

El Rec del Molí a Sant Feliu d’Amunt  

El sifó del Rec del Molí  

La Comalada  
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L’Ullal Major  i l’Agulla del Trenc Major 

 (foto J. Becat) 

L’Ullal Major (o els Ulls Majors) prenen l’aigua del Rec de Perpinyà, que passa al rereplà 

de la dreta a l’esquerra. Aquesta l'Agulla del Trenc Major, és la principal del sector i 

reparteix la seva aigua a diverses agulles secundàries. 

 

 

L'Ullal Petit  

Els dos Ulls Petits 

(o l'Ullal Petit) 

prenen l'aigua del 

Rec de Perpinyà. 

Els ulls tenen 

sempre la mateixa 

dimensió : per la 

quantitat d'aigua a 

la qual té dret 

aquesta agulla, es 

necessiten dos ulls. 

(foto J. Becat) 
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L'Agulla de les Cabanes  

 
(foto J. Becat) 

És una de les agulles alimentades per l’Agulla del Trenc Major. Acaba de ser netejada i es 

veu a la vora la terra i el fang que s’hi havien acumulat. A la dreta del camí privat, que 

porta a un edifici per condicionar la fruita, és un verger de kiwis. A l’esquerra, per a 

protegir de la tramuntana el verger veí, una vora de xiprers. 

 

Els captatges per l’aigua de Perpinyà  

Al pla de la terrassa més 

alta, irrigada amb el Rec de 

Perpinyà, en el sector de 

Mas del Comte hi ha sis 

pous principals que 

bombegen l’aigua d’una 

capa freàtica per abastar 

Perpinyà en aigua potable. 

L’aigua recollida és 

estocada en grans dipòsits 

mig enterrats, com el que 

veiem a la fotografia. 

(foto J. Becat) 
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Caigudes recollides per l'Agulla dels Horts 

L’Agulla dels Horts recull l’aigua 

d’una font i irriga els horts a 

sota del poble, dins l’antic llit 

major de la Tet. Passa just a 

sota de la terrassa mitjana, 

irrigada pel Rec del Molí i recull 

les caigudes les seues agulles, 

és a dir l’aigua sobrant, car res 

no se pot perdre de la preciosa 

aigua. A la fotografia són les 

caigudes de l’Agulla del Trenc 

de la Beata, que sall d’una 

canalització a sota de les cases 

de la vora de l’antiga Ruta de 

Prada. 

 
 (foto J. Becat) 

 

La Ribera de Castellnou  

 
(foto J. Becat) 

Més que una ribera és un gran fossar de drenatge a sec durant gairebé tot l’any.  La ribera 

recull l’aigua d’una conca muntanyosa a Castellnou i Cameles, i arribant a la plana 

desbordava a cada pluja grossa i inundava una part dels regatius de Sant Feliu i del Soler, 

sense anar mai fins a la Tet. Per resoldre definitivament aquest problema recurrent s’ha 

excavat un llit artificial ample i profund que porta les aigües directament de la sallida dels 

Aspres fins a la Tet, entre Sant Feliu i el Soler. 
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El Rec del Molí a Sant Feliu d’Amunt  

 
(foto J. Becat) 

El Rec del Molí és la continuació del Rec de Nefiac i de Millars, i pren aquest nom després 

de passar el Bolès. Segueix estrictament el peu de la terrassa més alta, com aquí a 

l’esquerra, o a mig pendent a Sant Feliu d’Avall, per dominar tota la terrassa més baixa 

que les seues agulles irrigaven. Però avui dia, com és el cas el la fotografia, aquesta 

terrassa on són els pobles s’està urbanitzant car hi ha la carretera principal, és fàcil de 

construir i, fins i tot, hi ha aigua de reg pels hortets de les cases. 

 

El sifó del Rec del Molí  

 

Es veu al segon pla a 

l’esquerra l’entrada del 

sifó que permet al Rec 

del Molí de passar sota 

el torrent de la 

Comalada. Al primer pla 

i a l’esquerra un passa-

llís fa passar directa-

ment l’aigua sobrant del 

rec vers el torrent el cas 

de forta pluja. 

(foto J. Becat) 
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La Comalada  

 
(foto J. Becat) 

Com la Ribera de Castellnou, la Comalada recull l’aigua d’un sector dels Aspres, a 

Corbera. És un torrent modest, tot sovint sense aigua corrent, però que pot ser molt 

violent i desbordar, fent estrall al poble de Sant Feliu d’Amunt. La solució ha estat de fer-li 

dins la plana un llit suficient limitat per enrocaments o parets de blocs cimentats com en 

aquest sector. Aquí com a tota la plana del Rosselló, al rereplà el massís del Canigó 

domina i forma un decorat obligat. 
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L’aigua en els noms del cadastre de Sant Feliu 

 

 

L'exemple del cadastre de Sant Feliu d'Avall 
 

A continuació, reproducció de l'inici de la llista de les correccions establerta 

per la Comissió municipal pels Serveis del cadastre. Aquest cadastre va ser 

corregit amb grafia catalana correcta per decisió del batlle, Sr Henri Dufour, i del 

seu Consell Municipal, el 4 d'abril del 2005.  

Compareu la grafia correcta i la grafia precedent del cadastre : noteu les 

traduccions, parcials o totals, les fonetitzacions, les pronunciacions rosselloneses. 

 

 

Département des Pyrénées-Orientales 

Commune de Saint Feliu d’Avall 

_________ 

CORRECTION DES NOMS FIGURANT SUR LES PLANS CADASTRAUX 

séance du 4 avril 2005 

Commission municipale : M. Henri DUFOUR, Maire, M. Raoul SALA, Premier adjoint, 

Mme Annie BERTRAN, Adjointe, M. Gilbert JOUANOLE, Adjoint, M. Robert PIERROT, 

Conseiller municipal, M. Aimé FONS, M. Élie MAURY, M. Francis OMS, M. Aimé 

VIADER. 

Compléments : M. Armand ATGER, Mme Michèle ATGER, M. Francis OMS 

Expert invité : M. Jean BECAT, Université de Perpignan. 

_____________________________________________________________ 

 Nom sur les feuilles en service  Nom correct proposé 

________________________________  ____________________________ 

Section A, feuille N°1 

Lieux-dits :  

- LAS ORTES ....................................... LES HORTES 

- CHAMP DEL BOSC ...........................  EL CAMP DEL BOSC 

- LAS SALZÈDES .................................  LES SALZEDES 

- LES JARDINS ....................................  ELS HORTS 

- LA BERGELÈDE ................................  LES VERGELLEDES 

- SAINT-MARTIN ..................................  SANT MARTÍ 

Eau: 

- Ruisseau ............................................   Rec de les Aigües Vives 

- Ruisseau du Moulin ...........................    Rec del Molí 

- Agouille du Trinc de la blatte .............    Agulla del Trenc de la Beata 
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- Agouille de la Fontaine ......................   Agulla de la Font d’en Dauder 

- Agouille dite de la Riverette ...............   la Ribereta 

- Agouille dels Orts ...............................   Agulla dels Horts 

- Agouille de la Bergelède ....................   Agulla de les Vergelledes 

- Agouille de Saint Martin .....................   Esperó del Rec de Sant Martí 

Bâtiment: 

- ............................................................   Sant Martí de la Riba 

Voie, chemin: 

- Chemin Ralet d’Ille sur Tet ................    Camí Ralet 

- Chemin del champ del bosc ..............    Camí del Camp del Bosc 

- Chemin des Aygals ...........................    Camí dels Aiguals 

- Chemin du bois petit .........................    Camí del Bosc Petit 

- Chemin du Moulin ............................     Camí del Molí 

- Chemin de Saint Martin.....................     Camí de Sant Martí 

 

 

Sant Feliu d'Avall, llista dels topònims relatius a l'aigua 
 

 

   1º) Noms sobre el cadastre 

    Coordenades IGN  Noms i secció cadastral 

   632-42     Agulla de la Font d’en Dauder /A1/D 

   632-41/633-42    Agulla de les Cabanes /D 

   632-41/42    Agulla de les Sitges /C1 

   633-42     Agulla de les Vergelledes /A1/D 

   632/633-41    Agulla del Mas del Roig /C1 

   632-41     Agulla del Pinyer /C1 

   634/635-41    Agulla del Roure /B2 

   632-41/42    Agulla dels Casals /C1 

   633-42     Agulla dels Horts /A1 

   632/634-40    Agulla del Trenc /B3/C2 

   632-42     Agulla del Trenc de la Beata /A1 

   632-40/635-41    Agulla de l’Ullal Petit /B1/B2/C1/C2 

   632/633-42    Ambega del Camí Ral /A2/D 

   634-42     Còrrec d’en Blanc /A2 



14 
 

Joan Becat – Irrigació a Catalunya Nord: l’exemple de Sant Feliu (Rosselló) 

   633-42     Esperó del Rec de Sant Martí /A1 

   634-42     Font (al Camí Ral) /A2 

   632-43     Rec de les Aigües Vives /A1 

   632-42/633-41    Rec de les Fontetes /D 

   632/633-42    Rec del Molí /A1/D 

   633-40     Rec del Roure /B3 

   634-40/635-42    Rec del Soler /B2 

   632-40/633-39    Rec de Perpinyà /C2 

   633/634-42    Rec de Sant Martí /A2 

   632-40/635-43   Ribera de Castellnou /B2/B3/C1 

   632-42    l a Ribereta /A1 

 

   2º) Altres noms recollits: 

   632-43     Agulla del Botàs, ou Rec del Botàs 

   635-40     Agulla de les Baixes 

   635-40/41    Agulla del Piló 

   632-40     Agulla dels Sarraïns 

   635-40/41    Agulla dels Tamarius 

   632-42     els Aiguals 

   632-43     les Aigües Vives, o Aigües Vives del Camp del  

     Bosc 

   632-42     Còrrec de Fontanelles 

   632-42     Còrrec d’en Padern 

   632-42     les Fontanelles 

   632-42     Font de la Muralla 

   632-40     Font del Mater 

   633-39     la Font del Rec del Roure 

   633-39     la Font del Rec de Palau 

   632-42     Font d'en Dauder 

   632-42     Font d'en Viader 

   632-42     Font de Sant Feliu 

   633-40     Rec del Mater 

   633-40     Rec de Palau 

   632-40     l'Ull del Dijous 

   632-40     l'Ull del Trenc, ou l'Ullal del Trenc 

   631-40     els Ulls Majors, ou l'Ullal Major (à Sant Feliu  
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     d'Amunt) 

   631-40     els Ulls Petits, ou l'Ullal Petit (à Sant Feliu d'Amunt) 

 

 

Sant Feliu d'Amunt, llista dels topònims relatius a l'aigua 
 

 

Municipi de Sant Feliu d'Amunt 

Correcció del cadastre, 20 d’octobre del 2009. 

Batlle : Sr. Robert OLIVE. Correcció realkitzada amb l’ajuda del Sr. René JACQUET, 

antic batlle, i del Sr Gerard JACQUET 

 _____________________________________________________________ 

 Nom sobre els fulls en servei  Nom correcte proposat pel nou cadastre 

_______________________________  ______________________________ 

Eau : 

- Agouille..........................................   Agulla dels Horts de la Font 

- Agouille de la Carrérade................   Agulla de la Carrerada 

- Agouille del Boutas.......................   Agulla del Botàs 

- Agouille de las Blanquettes...........   Agulla de les Blanquetes 

- Agouille de las Routes..................   Agulla de les Rotes 

- Agouille de las Sitges....................   Agulla de les Sitges 

- Agouille del Moulinas....................   Agulla del Molinàs 

- Agouille dels Sireres.....................   Agulla dels Cirerers 

- Agouille des Pelats.......................   Agulla dels Pelats 

- Agouille del Trinc Majou...............   Agulla del Trenc Major 

- Agouille.........................................   Agulla de l'Ullat 

- Agouille de l'Ouill de San Jouan...   Agulla de l'Ull de Sant Joan 

- Torrent la Coumelade...................   la Comalada (rivière) 

- Ruisseau du Moulin de Saint Feliu d'Avall Rec del Molí 

- Ruisseau d'arrosage de Perpignan   Rec de Perpinyà 

- Rivière de Castelnou...................   Ribera de Castellnou 

- .....................................................   l'Ull Major 

 

 


