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L’ACA acondiciona la capacitat de desguàs del tub que 
recull l’aigua de diversos cursos fluvials en el Baix 
Llobregat i permet la seva total capacitat de transport 
 

 

 Aquesta infraestructura, coneguda com el tub del Governador, 
canalitza l’aigua procedent del riu Anoia, la riera de Rubí i els 
desguassos diversos que discorren pel col·lector de l’A-2 cap el riu 
Llobregat, aigua avall de la potabilitzadora de Sant Joan Despí 
 

 

 Els treballs de neteja i adequació, que ha tingut un cost proper als 
50.000 euros, han permès retirar l’acumulació de sediments a 
l’entrada de la conducció  
 

 Amb aquesta actuació s’incrementa la garantia en el 
subministrament d’aigua i la gestió flexible dels recursos hídrics 
disponibles (superficials i subterranis), ja que la qualitat de l’aigua 
del riu Llobregat no es veu afectada pels abocaments dels 
col·lector esmentat 
 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme diverses actuacions destinades a 
millorar la capacitat de desguàs del tub que recull l’aigua procedent del riu 
Anoia, la riera de Rubí i dels desguassos diversos que discorren pel col·lector 
de l’A-2. Aquesta infraestructura, coneguda com el tub del Governador i que té 
una extensió de 2,3 quilòmetres, fa possible la correcta derivació de l’aigua 
recollida cap el Llobregat, aigua avall de la potabilitzadora de Sant Joan Despí, 
amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’aigua del riu. 
 
Els treballs de neteja i adequació, que ha tingut un cost proper als 50.000 euros 
i que s’han desenvolupat en la part inicial de la conducció, han permès retirar 
l’acumulació de sediments, fent possible l’òptima operativitat de la 
infraestructura. 
 
Amb aquesta actuació s’incrementa la garantia en el subministrament d’aigua i 
la gestió flexible dels recursos hídrics disponibles (superficials i subterranis), ja 
que la qualitat de l’aigua del riu Llobregat no es veu afectada pels abocaments 
dels col·lector esmentat. D’aquesta manera s’assegura un aprofitament més 
eficient dels recursos superficials per part de la potabilitzadora de Sant Joan 
Despí, alhora que permet preservar els recursos subterranis.  
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Per tant, aquesta actuació permet explotar els recursos hídrics de forma òptima 
i equilibrada, afavorint el manteniment dels bons nivells de l'aqüífer del delta del 
Llobregat per atendre futures necessitats d’abastament. 
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