
             
 

Inaugurada la Font de la Rutlla 
 

� Es va celebrar amb els olesans i olesanes amb un cercavila 

� Hi va assistir l’alcaldessa del poble, Pilar Puidemon 

� Tot just fa un any es va inaugurar també la font de Can Soler 

 

 

 

Olesa de Montserrat ja compta amb una nova font als seus carrers, la Font de la 

Rutlla. Ahir diumenge, olesans i olesanes, juntament amb autoritats i representants 

d'entitats de la vila van assistir a la inauguració de la font. A les 18h. va començar 

la cercavila que va anar des de la Plaça de Les Fonts fins a la nova font de la 

Rutlla, amb l'animació dels Geganters d'Olesa, Olesa Sardanista, els Grallers i Nans 

d'Olesa i la Cobla Vila d'Olesa. 

   

Tots els assistents es van aplegar al voltant de la nova font per presenciar la seva 

inauguració oficial. Joan Arévalo, president de la Comunitat Minera Olesana, i Pilar 

Puidemon, alcaldessa de l'Ajuntament d'Olesa, van ser els encarregats de donar la 

benvinguda a aquest esperat espai que oferirà aigua de brollador natural als veïns 

d'Olesa. 

  

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

  

En el seu parlament, Arévalo va destacar la tasca de la CMO per a apropar noves 

fonts als olesans. Recordem que, tot just fa un any, es va inaugurar també la Font 

de Can Soler. Per la seva banda, l'alcaldessa de la vila va agrair la tasca de la 

Cooperativa de l'Aigua i de les entitats del poble per millorar Olesa amb les seves 

iniciatives. 

  

 

  

La inauguració també va comptar amb la presència del mestre Miquel Guillamón, 

autor de la poesia que figura a la placa commemorativa que acompanya a la 

font. L'aigua ja brolla a la Font de la Rutlla, que com la Font de Can Soler i Can 



             
Carreras compta amb una figura de la màscara de l'àngel per simbolitzar que 

totes tres fonts beuen de la mateixa aigua procedent de la Plaça de les Fonts. 

  

 

 

  

La diada va ser tot un èxit de participació i una jornada festiva per al poble, que 

millora any rere any la qualitat de l'aigua que arriba a les seves llars, als seus camps 

o, en aquest cas, als seus carrers. 

 
 

Més informació: 
www.cmineraolesana.cat 

premsa@dic.cat 
Telf: 93 778 18 99 


