Ara fa 25 anys, el 19 d’abril de 1982, va néixer la Llar d’infants “La Baldufa”.
És va crear amb l’ànim d’oferir als infants de Masquefa i a les seves famílies un lloc on
poder relacionar-se, aprendre tot jugant i estimar i ser estimats en un ambient càlid,
acollidor i familiar.
Com tots els infants la Baldufa ha anat creixent i fent-se gran. Al principi eren tan sols 7
infants, al juliol del següent any ja eren 35 i actualment són 160.
En la petita caseta del carrer Virolai mes de 500 nens i nenes del poble van compartir
amb l’Ester, l’Àngels i la “iaia Roser” i d’altres noies que ens han ajudat, moltes
alegries, il·lusions, coneixements, experiències i tantes i tantes coses que han fet que
siguem com una gran família.
En els primers anys tenien infants d’1 a 4 anys repartits en 2 classes. En una hi havia els
més petitons i en l’altre els més grans.
Hi va haver uns anys que estava ben plena, amb uns 35 infants, d’altres anys no tant, en
general una tercera part de la població infantil del poble és la que solia anar-hi.
Mentre va ser una escola petita cada any anàvem a la Pineda del Bedorc a celebrar
l’aniversari. També solíem fer excursions de final de curs, al Zoo o per Nadal a veure el
pessebre vivent de Corbera...
Seguint amb la seva línia creativa i innovadora a la Baldufa va néixer el Kuais, un ninot
que serveix perquè els infants vagin descobrint les parts del seu cos: cap, ulls cames...
Amb el Kuais els infants de la Baldufa del curs 1.991-92 van sortir per TV, al canal 33
en el programa educatiu “ L’ escola a casa” en l’apartat “Mira que fem”. La publicació
d’un article sobre el Kuais en diverses revistes educatives ha fet que actualment hi hagi
més de 200 Kuais repartits en diverses escoles d’arreu de Catalunya i alguns per
Espanya.
A principis dels anys 90, amb l’incorporació dels infants de 3 anys a l’escola pública, es
va quedar amb pocs infants, a vegades no arribava ni a 20, Varen ser temps de crisis, i
fins hi tot volíem tancar. Però gràcies al Sr. Càlix, alcalde en aquella època, vàrem
aconseguir subvencions per poder continuar.
Mica en mica i a mesura que el poble anava creixent també augmentava el nº d’infants,
Així a finals dels 90 la caseta del C/ Virolai es va quedar petita i l’Ajuntament va
habilitar un altra casa al C/ Montserrat per poder donar el servei als 70 infants que hi
havia a principis del 2000. Mentrestant s’estava construint l’actual edifici de l’Escola
Bressol Municipal.
La Baldufa va col·laborar activament amb l’Ajuntament, i amb l’arquitecte a l’hora de
dissenyar els interiors de l’edifici.
El mes de febrer de l’any 2002 va tancar les portes del familiar edifici del C/ Virolai
Llar d’infants “La Baldufa”, i l’empresa es va traslladar al nou edifici municipal.
Posteriorment, en el curs 2002-03, es va presentar al concurs públic, per portar la gestió
indirecta del Servei Municipal d’atenció a la petita infància i a la família de Masquefa.
Un cop guanyat el concurs l’empresa segueix portant aquest servei, tant en l’edifici gran
del C/ Rogelio Rojo com l’Espai de Joc infantil del C/ Pujades.
Durant el primer any d’activitat, la regidoria d’educació, va convocar un concurs
municipal per escollir l’anagrama i el nom de l’escola bressol, de totes les propostes
presentades (que havia de tenir relació amb el municipi) va guanyar el nom de “La
Baldufa “.Anecdòticament, el dissenyador de l’anagrama va ser el primer alumne que
havia tingut la Llar d’infants “La Baldufa”.
La petita empresa familiar que va néixer ara fa 25 anys ha donat feina a moltes noies i
dones del poble i ha ofert i segueix oferint la seva tasca i il·lusions per l’ educació dels
més petits de la vila, sempre comptant amb la col·laboració de les persones que treballen
en els centres, amb les famílies i amb el suport de l’Ajuntament.
Àngels Soteras i Serra

