La Font dels Peixos o la Bassa dels Peixos la trobem als Safareigs públics al nucli antic d’Abrera. Un
nucli antic que es va crear al llarg del segle XVI des de la sagrera a l’entorn de l’església parroquial
de Sant Pere, i seguint l’antic camí de Martorell a Montserrat en direcció a la font pública (la font
Gran) de l’actual carrer de la Font.
Aquesta font alimentava la bassa i els safareigs públics de bona aigua i ha estat sempre molt
important per al proveïment de la població. Ja surt mencionada l’any 1630 com la font del Camp
d’en Bassa, i des de dalt del carrer de la Font també s’accedeix a l’aigua per un pou, que encara
existeix, construït, segurament, a la segona meitat del segle XIX.
Sembla que l’actual construcció de la font és de finals del mateix segle, quan se’n va adequar
l’entorn. Ara, l’aigua raja per un broc de metall, situat a l’interior d’una estructura de maons que
sobresurt de la paret i forma una mena d’arc de mig punt.
L’aigua de la deu era aprofitada, a més, per regar tot un arrenglerament d’horts, situats a la dreta
de la mateixa llera del torrent Gran, que començava a tocar del pont dels Francesos, arribava a la
bassa (que era el reservori d’aigua per aquests horts) i seguia torrent avall fins a sota el barri de la
Florida.
La bassa que retenia l’aigua per regar, és feta de maons i era simplement la Bassa, fins que s’hi van
abocar carpes procedents del riu Llobregat i hi van perviure. Ara se la coneix com la bassa o font
dels Peixos.
L’adequació del lloc es va completar amb la construcció dels safareigs públics que aprofiten l’aigua
de la bassa.
Ens adherim a la Setmana Europea de la Mobilitat i descobrim Abrera en bici!

