
        

PRIMER EDIFICI DE “LA PENYA” 
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 

C.N.T 
 

Del llibre “Bétera i el seu Patrimoni” 

    Segons les actes del congrés nacional del sindicat CNT (Confederació 

Nacional del Treball) de 1919, Bétera hi havien 450 federats: inscrits com a 

“Societat d’Obrers” 50 i, 400 com a “Societat de Treballadors del camp”, 

aleshores era l’organització sindical amb major implantació al municipi i amb 

força creixent, motiu pel qual, s’embarcaren en un particular projecte ambiciós i 

beneficiós per a Bétera, com era la construcció d’un gran edifici polivalent 

sociocultural i d’oci per a tot el poble i a més, la seu de la CNT.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 1922 compren els terrenys (un camp de vinya i oliveres) al voltant 

de la casa propietat i seu de la CNT i, comencen les obres de construcció del 

primer edifici “La Penya”, estes finalitzen el 1926. Dit projecte contava amb fons 

propis i la mà d’obra era dels mateixos federats sindicals (els obrers construïen i 

els llauradors amb els carros transportaven els materials) que, amb l’esforç 

personal en el seu temps lliure realitzaren totes les obres de construcció d’este 

singular i gran edifici d’una planta, que constava de tres parts: Una façana 

original, adient i important amb tres grans portes de fusta que donaven pas al 

vestíbul, on hi havia una barra de bar (espai utilitzat de taberna al públic quan no 

hi havia activitat cultural), dalt d’este es trobava la maquina del cinema, ja que la 

sala hi tenia un altura considerable; per una porta de doble fulla s’accedia al saló 

Plaça del Calvari anys 1950. A l'esquerra part de l'edifici de "La penya" 

 



d’actes amb més de 300 butaques, on es realitzava teatre, doncs era totalment 

equipat per a tal activitat; també disposava d’una pantalla i màquina per a fer 

cinema, les finestres donaven al carrer Calvari; a l’altra part, per una xicoteta 

porta s’accedia a les oficines de 

l’administració sindical i sala de 

juntes amb finestres cap el carrer 

Espronceda. Totes les activitats 

s’autofinançaven i el que es 

guanyava era destinat a pagar un 

préstec, –uns diuen que al banc i 

altres diuen que a una família de 

Godella- que tingueren que traure 

per a rematar la construcció    

En 1923 el govern de la dictadura 

de Primo de Rivera il·legalitza la 

CNT.  En quan se instaura la 

república es legalitza, però res 

impedeix finalitzar les obres i 

començar a realitzar les activitats 

socioculturals i d’oci per al poble, 

per tant, tots els dies obria les 

portes al públic. Malgrat el títol 

imprès al medalló de la façana 

CENTRO OBRERO, sempre que la 

CNT ha segut legalitzada hi ha 

tingut la seua bandera a la façana.   

     Després de la guerra civil, els dirigents que formaven els sindicats, 

abandonen Espanya i es van exiliar a l’estranger; aleshores, el banc va executar 

l’hipoteca i l’edifici es va traure a subhasta pública; l’immoble va quedar en mans 

d’una família de Godella. Quan s’estabilitza el govern franquista, a nivell nacional 

es va crear l’entitat dels llauradors anomenada: Hermandad de Labradores y 

Ganaderos, la junta directiva d’esta entitat a Bétera, va decidir comprar el 

patrimoni dels llauradors a la família de Godella.     La compra es va fer amb 

diners dels llauradors i amb l’ajuda de l’administració central, que a tal fi va donar.  

   Quan Espanya va entrar el regim democràtic, es va extingir la Hermandad de 

Labradores y Ganaderos i, al seu lloc, va aparèixer la “Cambra Local Agrària”, 

que en 1979 va fer les primeres eleccions democràtiques pels càrrecs directius. 

El govern socialista, per reduir administracions i unificar serveix, va fer extingir 

les Cambres Agràries, i el seu patrimoni amb empleats i gestió va passar als 

ajuntaments i, a Bétera es va realitzar dit canvi l’any 1991. Aleshores  la CNT va 

reivindicar el seu patrimoni, este és el motiu pel qual, la seu del sindicat CNT es 

troba en un local de l’edifici de la Penya i té la bandera.  

Edifici de “La Penya” en l´actualitat 



En 1988 set sindicalistes de la CNT atorguen un acta notarial, on 

expliquen la història i propietat d’este edifici, doncs alguns l’havien viscut. A 

continuació reproduïm l´acta. 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


