LA BIBLIOTECA DE MASQUEFA
Rosa Mª Ruz (llicenciada en Història)
La primera constància que tenim de la creació d’una Biblioteca a Masquefa la trobem
vinculada “Al Movimiento” l’any 1958 i ubicada a la Plaça de la Vila. Segons sembla va
ser fundada per La Falange Española Tradicionalista i per les J.O.N.S. Va estar en
funcionament fins l’any 1960. El fons bibliogràfic es va dotar per donacions de les
quals la més important és la que consta a nom de Narciso Geli, de Girona
Aquesta Biblioteca va quedar en desús als anys següents. No va ser fins l’any 1968
que un grup de joves de la societat recreativa i cultural “L’Alzinar” i integrants del “Grup
d’Esplai” la van tornar a obrir amb el nom de “Biblioteca Popular”. L’Alzinar la
gestionava i la van ubicar damunt del Cafè de la Plaça.
En aquests anys el Consorci de Biblioteques concedia llicències a totes aquelles
biblioteques que complien amb uns requisits mínims. Per una banda el grup L’Alzinar
va demanar assessorament a la Biblioteca de Catalunya que va realitzar una donació
important de llibres i per altra banda l’Ajuntament, a l’any 1972 va elaborar un projecte
d’ampliació. Però per causes desconegudes no es va poder accedir dins el Consorci.
Durant un període de temps la biblioteca va estar tancada, per manca de recursos
humans i a final dels anys 70 l’Ajuntament la va tornar a obrir assumint-la com a pròpia
i traslladant-la a la sala del Piano a les mateixes instal·lacions de l’Alzinar. Durant
aquests anys va estar dirigida per la Sra. Maria Torras fins que a l’any 1979 la va
substituir la Sra. Salvadora Bonastre.
Aquestes instal·lacions van quedar petites i l’Ajuntament la va tornar a traslladar a la
Torre de l’Estació, on actualment hi ha el Casal d’Avis.
Al 1983 es necessita aquest lloc per la creació d’una escola bressol i es va torna a
canviar la ubicació de la biblioteca passant al carrer Pujades i de forma temporal fins
que es va aprovar un nou destí.
A l’any 1990, un 20 de juliol, es va inaugurar a l’edifici de les Escoles, juntament amb
el nou ambulatori, la nova sala biblioteca /sala de actes. Va estar presidia per l’alcalde
de aquella època el Sr. Josep Duran i l’acta el va presidir el Sr. Ladoria i Martorell,
diputat president de l’àrea de cultura de la Diputació de Barcelona. En aquests
moments la biblioteca posseïa uns fons bibliogràfic d’uns 8.000 llibres.
Al final de l’any 1998 l’Ajuntament decideix ampliar les dependències del consultori
mèdic a conseqüència del creixement demogràfic i aquesta ampliació comportarà
ocupar l’espai de la biblioteca, la qual es traslladarà al carrer Creuheta.
El 23 d’abril de 1999 s’inaugura les noves instal·lacions coincidint amb la Diada de
Sant Jordi. A l’acta d’inauguració es va contar amb la assistència de Flora Sanabra,
diputada al parlament de Catalunya, l’alcalde d’aquella època, Manel Ferrer i altres
autoritats i representats de l’Ajuntament.
Durant tot aquest temps, la biblioteca ha ampliat el seu fons bibliogràfic gràcies a les
donacions realitzades per diferents medis (sobretot del vilatans) i per les compres que
realitza l’Ajuntament. Actualment es disposa d’uns 19.874 exemplars.
Però la biblioteca ha d’enfrontar-se a un nou repte: la modernització. Per aquest motiu
el 4 d’abril del 2006 el ple de l’Ajuntament aprova la realització d’una nova biblioteca
que estarà ubicada al Recinto Rogelio Rojo i aquesta vegada estarà inclosa dins de la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
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