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Nota : Aquest fitxer fa el punt sobre els recs del Rosselló, a les valls de la Tet, del Tec i de 
l’Aglí. 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: 
els recs i regatius del Rosselló 

 
 

L’irrigation en Roussillon 

 D’abord, quelques éléments de vocabulaire 

 L’irrigation en Roussillon (carte) 

 

Le regatiu de la Tet 

  Illustrations : 

  = Le Rec de Corbera à ses débuts, à Bulaternera 

  = L’entrée du siphon du Rec de Corbera 

 Les canaux de la rive droite de la Tet (carte) 

  Illustrations : 

  La fin du Rec de Corbera 

  = Le Rec de Perpinyà aux Quatre Camins de Corbera 

  = Le Rec dels Quatre Casals débouche dans la Bassa. 

  = La prise d’eau du Rec dels Hortolans à Perpinyà 

 Les canaux de la rive gauche de la Tet 

 

Le regatiu de l’Aglí 

 

Le regatiu du Tec 

 À la rive droite du Tec 

 A À la rive gauche du Tec 

  Illustrations : 

  = Le Rec d’Elna au Molí Nou 

  = L’Ull d’en Verges sur le Rec d’Elna 

  = L’Agulla del Pla, au regatiu d’Elna 
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La irrigació a Catalunya Nord: 
els recs i regatius del Rosselló 

 
 
 
 

La irrigació al Rosselló 

 

Primer alguns elements de vocabulari 

- El riu, la ribera. Les dues paraules són conegudes a Catalunya Nord, però la 

més utilitzada és la ribera per designar un corrent d’aigua important (a 

Catalunya, en general, la ribera és la vora d’un riu: en aquest sentit s’utilitza 

riberal a Catalunya Nord). Exemples: Ribera de Sant Andreu, Ribera de 

Castellnou, Ribera de la Vallera (Ceret, Reiners), Ribera de Sant Vicenç 

(Vernet), Ribera de Costoja. 

- El riberal són les terres a prop d’una riberal, tot sovint el llit major i les 

terrasses baixes. Són terres lleugeres i fèrtils, formades per dipòsits 

d’inundacions en general fins. 

- El regatiu és una zona irrigada per un rec i les seues agulles. Per extensió és 

qualsevol terra irrigable, per oposició a l’aspre, que no se pot regar. A Catalunya 

s’utilitza la forma regadiu. 

- Els horts, l’horta, les hortes. Un hort és una petita parcel·la irrigable on la 

gent conrea llegums per a casa seva. Al plural, els Horts designa una zona 

irrigada amb cultiu de llegums i fruiters pel mercat. L’Horta o les Hortes són 

sinònims d’Horts i s’utilitzen indiferentment a Catalunya Nord. L’hortolà és 

l’agricultor, el pagès que conrea una horta, especialment hortalisses. Exemples: 

els Horts (Bages, Cabestany, Clairà, Corbera, Cornellà de la Ribera, Finestret, 

Ortafà, Salses, Sant Esteve, Toluges, etc.), l’Horta (Cànoes, Estagell, Mosset, 

Pià, Vilallonga de la Salanca, etc.), les Hortes (Bulaternera, Catllà, Ceret, 

Cornellà de la Ribera, Eus, Morellàs, Palaldà, Sant Cebrià, Sant Feliu d’Avall, 

etc.) 

- Nota: pel vocabulari relacionat amb la irrigació i per la distribució de l’aigua de 

reg, veure la fitxa: “La irrigació a Catalunya Nord: la repartició de l’aigua i 

l’organització del reg”. 

 

 
La irrigació al Rosselló 
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  (segons l’Atles de Catalunya Nord, ed. Terra Nostra, Prada, 1978, edició digital 2019) 
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El mapa fa aparèixer tres zones de regatiu a la plana del Rosselló. Localitzeu 

els principals recs, les seues rescloses, i el regatiu que alimenten en aigua. 

= El regatiu de la Tet és el més extens, amb una sèrie de recs que dominen les 

grans superfícies irrigables de tres terrasses esglaonades, més extenses al sud 

que al nord. Aquesta regió rep per antonomàsia el nom de Riberal. 

= El regatiu del Tec, tot i ser important, és més reduït car les terrasses del tec no 

tenen el mateix desenvolupament que les de la Tet. S’estén sobretot a la plana 

baixa, de banda i banda de la ribera. 

= El regatiu de l’Aglí és el més modest. Per llàstima, des que hi ha aigua en 

abundància gràcies a l’onerós barratge de Caramany, aquest regatiu està 

despareixent per abandó o urbanització. 

 

El regatiu de la Tet 

 

És el regatiu més important de tots per la considerable superficie regada i pel 

nombre de grans recs que l'alimenta. Es constata un desequilibri entre riba dreta i 

riba esquerra. El regatiu de la Tet és sobretot de riba dreta, entre els Aspres i la 

Tet ; cal dir també que, més amunt de Millars, hi ha només regatiu a la riba dreta 

car hi ha plans de terrasses que es poden regar. De l'altra banda la Tet segueix en 

peu del massís de Montalbà. També més avall, de Cornellà de la Ribera a Sant 

Esteve i al Vernet de Perpinyà es rega només la terrassa baixa i la terrassa actual 

de la riba esquerra car els recs no poden arribar al nivells més alts de la plana, 

com es veu en el mapa general precedent. 

Entre Perpinyà i la mar passa el contrari : a la riba dreta el promontori pliocènic 

dels baixos Aspres ocupa gairebé tota la riba dreta, de Perpinyà i Cabestany fins a 

Canet, i redueix el Riberal irrigat a una franja estreta que va dels Horts de Sant 

Jaume fins a Canet. És a la riba esquerra que s'estén la plana irrigable per tota la 

Salanca, però, malauradament, fins a l’edificació del pantà de Vinçà els recs no 

tenien prou aigua per irrigar tot aquest sector. Per tant el conreu de llegums s'hi va 

desenvolupar des dels anys seixanta sobretot a base de bombeig en les capes 

freàtiques, com a tota la Salanca. Ara els recs tenen prou aigua, però la dinàmica 

urbana de tots els pobles redueix cada any el regatiu. 

 

1º) El Rec de Corbera és el primer rec del Riberal de la Tet. Té la seva resclosa 

avui dia en el pantà mateix de Vinçà. Passa a prop de Rodés i segueix al peu dels 

Aspres, de Bulaternera a Corbera la Cabana, on s'acaba. Permet de regar el 

territori de Bulaternera, una part del territori d'llla, Sant Miquel de Llotes i el territori 

dels dos Corbera. 
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El Rec de Corbera al seus inicis, a Bulaternera 

 
(foto J. Becat) 

El Rec de Corbera acaba de travessar el Bolès (baixa de l'esquerra a la dreta entre 

al peu del poble de Bulaternera) mitjançant un sifó i comença el seu recorregut al 

peu dels Aspres. És cimentat, com diversos trams dels recs de la plana : facilita el 

manteniment però elimina les infiltracions que alimentaven les capes freàtiques i les 

fonts. 

 

 

L’entrada del sifó del 

Rec de Corbera per 

passar el Bolès a 

Bulaternera. 

 (foto J. Becat) 
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Els recs de la riba dreta de la Tet 
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El final del Rec de Corbera 

(foto J. Becat) 

Sem a l'entrada del poble de Corbera la Cabana. Venint de la dreta el Rec de 

Corbera, mitjançant un petit pont-canal, passa per sobre el Rec de Tuïr. A sota i a 

una dos metres més avall, aquest segon rec baixa de l’esquerra vers la dreta. En 

aquest sector aquest rec no irriga : va guanyant el seu desnivell amb la terrassa car 

el seu pendent és de 1% mentre la plana té aquí un pendent de 2 a 3%. Començarà 

a alimentar les seves agulles d'aquí uns 3 km. Al segon pla, observeu com el Rec de 

Corbera es subdivideix en tres agulles que repartiran la seva aigua per tot el regatiu 

a l’est de Corbera la Cabana: l’Agulla de la Ribera vers l’esquerra, l’Agulla de la 

Ruta de Perpinyà en front, i l’Agulla de la Dou vers la dreta. 

 

2º) El Rec de Tuïr pren la successió del rec de Corbera. Té la seva resclosa més 

amunt d'llla i rega el territori d'llla, la part baixa de Corbera i els territoris de plana 

de Cameles, Castellnou i seguint fins a Tuïr, on s'acaba. 

 

3º) El Rec d'Illa, amb resclosa després de les gorges de Rodés, és un rec local 

que irriga els camps i horts de la baixa terrassa, a sota de la ciutat. 

 

4º) El Rec de Perpinyà, sall un poc més avall. És el rec més important de tot el 

Rosselló, amb un recorregut molt llarg i una ampla superfície regada. 

Lamentablement, abans de l'edificació del barratge de Vinçà, sovint li faltava aigua 

a l'estiu i tota la part baixa del seu Riberal no podia intensificar-se com calia. La 

seva resclosa és a IIla, just sota el pont de Ruta de Montalbà. 
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El rec segueix primer la terrassa baixa i després la primera terrassa de la Tet per a 

pujar, al nivell del territori de Millars, a la terrassa més alta que travessa en 

diagonal fins arribar al territori de Tuir. D'aquí segueix el peu de les altes terrasses 

pliocèniques passant per Cànoes. S'acaba al sud de Perpinyà, a la part mes alta 

del territori de la ciutat, havent passat enmig de diverses urbanitzacions, havent fet 

voltes dins la Universitat i havent-se convertit en una canalització soterrada al barri 

de Mas Sabardell, prop de Sant Vicenç. 

Aquest rec es conegut amb diversos noms: Rec de Perpinyà o Rec de les 

Canals per tota la gent del Riberal, Rec de la Vila per la gent dels pobles més 

pròxims de Perpinyà i Rec de les Canals o Rec dels Quatre Canals per la gent 

de Perpinyà mateix. En els segles anteriors donava aigua a la vila, distribuïda pels 

carrers. Recuperades a la part baixa de la ciutat per l’Escorridor, les seves aigües 

carregades de matèries orgàniques diverses completaven l'alimentació del Rec de 

Sant Jaume. 

 

El Rec de Perpinyà als Quatre Camins de Corbera 

(foto J. Becat) 

Sem a la part més a l'est del mapa dels recs del Riberal d’Illa a Millars, a les Quatre 

Rutes de Corbera, entre Millars, Corbera, Sant Feliu i Tuïr. El Rec de Perpinyà és a 

un metre i mig per sota del nivell de la terrassa : és una situació semblant a la del 

Rec de Tuïr de la fotografia precedent. El rec no ha alimentat encara cap agulla i 

passa amb un cabal important i un corrent notable. Les primeres agulles vindran 

després. Observeu al segon pla una agulla de drenatge que ve de Corbera la 

Cabana. En cas de pluja recull l'aigua dels camps veïns i de la Ruta de Corbera (a la 

dreta), però té una altra funció. Noteu el color de la seva aigua, més tèrbola i 

terrosa: es tracta de l'aigua sobrant de la irrigació dels camps del damunt, recollida i 
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vessada dins el rec de sota (aquesta aigua de reg ve d'una de les tres agulles del 

final del Rec de Corbera, l’Agulla de la Ruta de Perpinyà, a dos quilòmetres d’aquí. 

Vegeu la fotografia precedent). 

 

Sobretot a partir de Sant Feliu d'Amunt el Rec de Perpinyà alimenta nombroses 

agulles, algunes de les quals serveixen al seu torn per a repartir l'aigua entre les 

agulles i ambegues de tot un poble. És el cas de l'Agulla del Trenc Major de Sant 

Feliu, i de les grosses agulles que, tot i sortint del Rec de Perpinyà porten també el 

nom de rec : el Rec del Soler (dit Rec de les Llunes del Soler a Tuïr), amb les 

seves branques del Rec Nou i del Rec Vell, el Rec del Pas de les Carretes a 

Toluges, i a Perpinyà el Rec d'Orla, el Rec de la Cava, o Rec de Sant Galdric, el 

Rec de les Carletes o Agulla de Malloles, i el Rec de la Misericòrdia. 

En total el Rec de Perpinyà permet de regar el territori d'llla, de Nefiac, de Millars, 

de Sant Feliu d'Avall i Sant Feliu d'Amunt, del nord de Tuïr, del Soler, Cànoes i de 

Toluges, de Perpinyà i, fins i tot, els horts de Cabestany. 

 

5º) El Rec de Nefiac i de Millars, menys important, té la seva resclosa avall d'Illa i 

permet la irrigació de les terrasses més baixes del territori dels dos pobles 

esmentats. Les seves aigües residuals, completades pel sots-escolament del 

Bolés alimentaven fins fa poc i amb dificultat, el Rec del Molí, que rega les 

terrasses baixes de Sant Feliu d'Amunt i de Sant Feliu d'Avall, on accionaven fins 

al segle passat molins de farina i d'oli, i regaven el territori dit de les Hortes i de la 

Vergelleda. Avui dia, amb l’aigua del pantà de Vinçà, té tota l’aigua necessària. 

 

6º) El Rec dels Quatre Casals té la resclosa molt a prop de Perpinyà, i dona 

aigua a una derivació, el Rec de la Garrigola. Els dos recs, avui inclosos dins la 

ciutat i coberts, donaven aigua al regatiu de la zona del barri actual de Sant 

Assiscle i de l’estació del Camí de Ferro. El nom de Quatre Casals li ve dels quatre 

molins antics que accionava, situats prop de la Bassa i de la plaça de Catalunya 

actual. Les caigudes anaven dins la Bassa, prop de la passarel·la del liceu Aragó. 

És sempre el cas avui dia on la seua funció no és més de regar : dins la pràctica 

deriva aigua de la Tet vers la Bassa i li assegura prou aigua per córrer dins la 

ciutat. 
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El Rec dels Quatre Casals desemboca a la Bassa. 

 
(foto J. Becat) 

El Rec dels Quatre Casals, de la Ruta de Prada a la Bassa, té un trajecte totalment 

soterrat que se pot seguir pel traçat sinuós d’un passatge de vianants entre l’inici del 

Carrer Jean-Baptiste Lulli i la junció entre el Carrer Paul Riquet i l’Avinguda de la 

Gara. És la seua aportació que dona a la Bassa un aspecte de riu dins el centre de 

Perpinyà. 

 

7º) El Rec de Sant Jaume, o Rec dels Hortolans, rega els Horts de Sant Jaume. 

Recupera les aigües de la Bassa, prop del Castellet, en el temps passat, totes les 

aigües residuals dels carrers de Perpinyà, que alimentaven al peu del barri de 

Sant Joan el Rec de l'Escorridor, donant als Horts de Sant Jaume una fertilitat 

tota xinesa. Dona aigua a diverses branques, com el Rec de les Aigües Vives, el 

Rec de la Molinera i l'Agulla del Mas Llambí. Les aigües que quedaven es 

reunien a sota de Castell Rosselló per a formar el Rec del Molí de Canet, que 

seguia fins a aquest poble el peu de l'alta terrassa. 

 

A la Plana baixa al sud de la Tet, l'extensió de la irrigació dels anys seixanta fins 

ara s'ha fet sobretot a base de bombeig en les capes freàtiques, puix que el Reart 

no alimenta cap regatiu. Encara que sigui prevista a aquest efecte, l'aigua de 

l'Estany de Vilanova de Raó no ha servit gaire a irrigar aquesta zona. 
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La resclosa del Rec dels Hortolans a Perpinyà 

 
(foto J. Becat) 

La presa del Rec dels Hortolans de Sant Jaume és a la Bassa, a sota de la 

passarel·la del Familià. Al rereplà teniu el pont del Castellet i l’edifici de les Galeries 

Lafayette. 

 

 

Els recs de la riba esquerra de la Tet 

 

Hi trobem una sèrie de recs que, per a desgràcia del seu Riberal, tenien la 

resclosa molt mes avall que els principals recs de la riba dreta. Durant l'estiu 

aquests recs els agafaven tota l'aigua, i els seus regatius patien sovint de sequera. 

La posada en servei del barratge de Vinçà l'any 1978 ha solucionat definitivament 

aquestes carències. 

 

1º) El Rec de Cornellà, o Rec Major, és el primer. Té la resclosa més amunt del 

pont de Millars i rega una petita part del territori de Millars al nord de la Tet i tota la 

terrassa baixa del poble de Cornellà de la Ribera. 

 

2º) El Rec de Pesillà té la resclosa a les Deveses de Cornellà, és a dir després de 

la confluència del Bolès i de la Tet. Al segle XIX un plet molt llarg va oposar la gent 

de Pesillà de la Ribera i la gent de Sant Feliu sobre la qüestió de qui tenia dret de 

recuperar el sots-escolament del Bolès, fet que reflecteix fins a quin punt faltava 
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aigua i amb quina virulència s'oposaven les comunitats de regants per la 

possessió de l'aigua. Aquest rec dona aigua al regatiu de Cornellà i als territoris de 

Pesillà i de Vilanova de la Ribera. 

 

3º) El Rec del Vernet i de Pià, o Rec de Sant Esteve, té la seua resclosa just 

abans del pont del Soler. És el principal rec del Riberal nord de la Tet, i reparteix la 

seva aigua entre diverses branques al nivell dels Cinc Ponts. La principal, més al 

nord, guarda el nom de Rec del Vernet i de Pià, (es designa localment com el 

Rec Gros) passa a l'Alt Vernet i acaba al poble mateix de Pià. La branca central 

és el Rec del Viver Gros. La branca més al sud és el Rec del Viver Petit, passa 

pel baix Vernet i la seva aigua sobrant torna a alimentar el Viver Gros que, en el 

seu últim tram, es coneix com a Rec del Molí de Bonpàs. Rega tot el regatiu de 

Baó, la terrassa baixa de Sant Esteve, el Vernet, Pià i Bompas. 

 

4º) El Rec de Vilallonga , o Rec del Molí de Vilallonga és l’últim dels recs. La 

seva resclosa és a la Tet enfront de Bonpàs i irriga el sud del municipi de Bonpàs i 

les terres de Vilallonga i de Santa Maria. En aquestes terres baixes la xarxa de les 

agulles d'irrigació s’implica amb la xarxa de les agulles d'eixau, car és un territori 

inundable que cal eixugar. 

 

 

El regatiu de l’Aglí 

 

Encara que notables, els seus recs no són tan importants i, sobretot, la superfície 

regada no és tan notable, per dues raons geogràfiques. La primera és lligada a 

l'Aglí mateix, que és un riu que no té tanta aigua com la Tet o el Tec ; l'Aglí era sec 

gairebé tots els estius puix que no té la conca de recepció d'alta muntanya dels 

altres dos rius principals. La segona raó es la presència, a banda i banda de 

Ribesaltes: al nord és el Crest, una terrassa més alta on els recs d'irrigació no 

poden pujar i, al sud són els alts nivells pliocènics de Baixàs i Parestortes. 

La construcció del barratge de Caramany, desproporcionat en relació amb els 

menesters reals, ha solucionat l'aprovisionament en aigua. El sector irrigat es 

localitza, doncs, a les terrasses més baixes i més reduïdes d'ambdues ribes de 

l'Aglí. Però aquest regatiu minva per abandó o per urbanització. 

 

1º) El Rec de Ribesaltes és a la riba dreta. Té la seva resclosa al poble de Cases 

de Pena i rega la part baixa del terme d'Espirà, Ribesaltes i la part nord del terme 

de Pià. 
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2º) El Rec de Clairà és a la riba esquerra. Enfront de Ribesaltes, hi ha la resclosa, 

que permet de regar les terrasses a prop de l'Agli I una part de la Plana baixa, en 

el territori de Ribesaltes i de Clairà. S'acaba vers Sant Llorenç de la Salanca. 

 

3º) La Salanca es rega sobretot per bombeig en les capes freàtiques, inclosa 

una bona part del territori teòricament regat pels recs de Clairà, de Pià i del Viver, 

ja que hi havia fins avui possibilitat de penúria d'aigua a l'estiu. 

 

 

El regatiu del Tec 

 

El regatiu del Tec a la plana és més notable que el regatiu de l'Aglí, i constitueix 

per ordre d’importància el segon domini d'irrigació del Rosselló. 

 

A la riba dreta del Tec 

 

Pel bassí de Ceret veure el Vallespir, amb els recs de Conflent i Vallespir. 

 

1º) El Rec de les Alberes, o Rec de Sant Genís, té la resclosa al Voló i segueix 

la terrassa baixa, guanya la terrassa superior i s'acaba més amunt de Sant Genís 

de Fontanes. Rega la part del nord del territori de Vilallonga dels Monts i el regatiu 

de Sant Genís. 

 

2º) El Rec de Palau, dit també el Rec del Molí de Brullà en la seva primera part, 

ve després. Té la resclosa enfront de Nidoleres. Segueix durant un cert temps el 

límit de la terrassa superior i alimenta un regatiu estret prop del Tec. Al nord de 

Sant Genís guanya la terrassa superior i domina tot el regatiu de Palau del Vidre. 

 

3º) El Rec d'Argelers, dit també Rec del Molí de Tatzó en la seva primera part, 

és l’últim, amb la seva resclosa enfront de Palau del Vidre, a la Remunta del Tec. 

Dona aigua al regatiu de Palau i a bona part del territori de plana d'Argelers. Té 

dues branques, el Rec Gros, o Regatiu Gros, i el Rec Petit, o Petit Regatiu. 

Aquest rec, per ser l'últim, té molt sovint problemes d'alimentació en aigua. 

 

4º) Els rius i torrents que baixen de l'Albera donaven aigua (quan en tenien) per 

a accionar els molins i per regar els horts dels pobles. Són el Rec dels Molins a la 

Roca, el Rec del Molí a Sureda i unes petites derivacions a tot arreu per uns prats i 
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horts de vora de les riberes o torrents, a Montesquiu, a la Roca, a Sureda, a la Vall 

i a Argelers. 

 

A la riba esquerra del Tec 

 

1º) Trobem un conjunt de recs modestos. Més avall del Voló, dos petits recs 

irriguen uns sectors tocant al riu a Banyuls dels Aspres que són, com a Sant Joan, 

antics meandres del Tec colonitzats fa uns segles : el Rec de Nidoleres i el Rec 

de Fontclara. Més avall, el Rec d'Ortafà és en una situació semblant i permet 

conreus intensius en un territori de llit major, els Horts i els Baixos, situat entre la 

terrassa alta a l'aspre i el Tec. 

 

2º) El Rec d'Elna és el rec important de la riba esquerra del Tec. A sota mateix del 

poble d'Ortafà hi ha la seua resclosa. El rec mateix, com les seves branques (tot 

sovint designades també com a recs) segueixen antics llits del Tec dins la plana 

baixa. Cap al nord hi ha l'Agulla del Ginjoler i el Rec de les Aigües Vives. La 

branca més important guarda el nom de Rec d'Elna, passa al peu de les muralles 

de la ciutat i s'acaba en el territori de Sant Cebrià, on fa també funció d'eix de 

drenatge. Una altra branca passa al sud de la ciutat d'Elna i acaba prop de la Torre 

del Bisbe : és el Rec de la Torre. El Rec d'Elna permet la irrigació de tota aquesta 

regió, famosa per les seves fruites i hortalisses. A la part més baixa de la plana, el 

bombeig completa les possibilitats d'irrigació. 
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       El Rec d’Elna al Molí Nou 

 
(foto J. Becat) 

A més d’irrigar tot el territori, el Rec d’Elna accionava sis molins per la farina, per l’oli 

i batans per les teles (des foulons). Aquí tenim el primer molí, a cavall del rec. Es 

veu l’entrada pel molí i el pas més gros pel rec. 

 

 

L’Ull d’en Verges al Rec d’Elna 

A l’Ull d’en Verges, just a sota de la 

Vila d’Amunt, el Rec d’Elna aportava 

aigua a dues derivacions, d’una 

banda al Molí d’en Verges i, d’altra 

banda, a l’important Agulla del Pla, 

que feia viure un regatiu prou gran i 

una desena de masos. 

(foto J. Becat) 
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L’Agulla del Pla, al regatiu d’Elna 

Aquesta par del regatiu és entre Elna 

i la Torre del Bisbe. Les agulles no 

tenen aigua tots els dies de la 

setmana. L’aigua pot ser tallada 

alguns dies per obres o manteniment. 

Però sobretot l’aigua del rec principal 

se reparteix per torn a les diverses 

agulles. Si el torn és a dalt, és a dir a 

les primeres agulles, les agulles de 

baix seran tancades i sense aigua. 

Uns dies després vindrà el torn de les 

agulles de baix, i les de dalt hauran 

de tancar amb tampa el seu ull i 

deixar passar l’aigua. 

(foto J. Becat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


