
 MAS D’ALMUNIA 

Del Llibre “Bétera i el seu patrimoni” 

 

Propietat rústica situada a 3,5 quilòmetres del casc urbà, en direcció sud-

est. Es troba dins de l’entorn B.I.C. de la Torre Bofilla, concretament al polígon 

52, parcel·la 2, partida d’“Almunia” amb una superfície de 65.769,12 metres 

quadrats i un perímetre de 1.242,39 metres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El nom prové d’en Josep Almunia i Granulles, cavaller de l’hàbit de 

Montesa, qui, el 1633, va rebre d’en Josep Granulles, el seu oncle, l’herència de 

50 cafissades de terra, incloent-hi la pròpia Torre Bofilla. Este cavaller va 

sol·licitar dotze anys més tard (1645)  als justícia i jurats de la vila de Bétera, la 

possibilitat de regar sis cafissades de les aigües de les sèquies d’aquella partida. 

Acceptaren els representants de la Universitat, prometent que, encara no seguint 

l’orde i tanda del  sequiatge i reg, li donarien el que necessitara. No obstant això, 

entre el 1751 i el 1758, un successor de l’anterior, en Josep Almunia Proxita, va 

haver de començar un plet davant la Real Audiència contra l’ ajuntament  de  

Bétera i el  marqués de Dos-Aguas per haver-li negat el dret d’utilitzar les aigües 

destinades al reg en les seues propietats, malgrat allò acordat feia un segle. A 

més, el mencionat Almunia, en diverses ocasions hagué d’acudir a queixar-se 

davant les autoritats locals pels desbordaments que sofria el Barranc, que 

afectaven de manera casi constant el cultiu de les terres seues.  

    Amb el temps, la propietat va anar fraccionant-se a  causa de les 

transmissions hereditàries, donant lloc a altres dos masades: la de Quiquet i la 
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de Concepció. La de Quiquet, que posseïa la torre de Bofilla, passà als senyors 

Moróder, a finals dels anys quaranta del segle XX. 

    Una inscripció a l’entrada de la casa, informava que va ser reformada al 

segle XIX, però al caure el taulellet de la inscripció, no es pot saber la data 

exacta. 

    Segons l’arqueòleg municipal, En Josep Maria Burriel, hi ha clares  

evidències de la seua antiguitat, concretament així ho determina l’existència d’un 

“riu rau” (eixugador de raïm, de figues...) del que encara queden símbols del seu 

ús. Este tipus de construccions són típiques de la Marina, malgrat que encara 

se’n troben algunes a la nostra comarca.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La masia, malgrat l’estat de conservació ruïnós, té mostres d’haver sigut 

amb el temps desvirtuada, per a ser utilitzada com a corral per guardar el bestiar. 

No obstant, es tracta d’una masia digna de ser estudiada amb profunditat, tant 

per la seua arquitectura rural com per la tradició del seu múltiple ús, ja que encara 

es pot apreciar unes basses per a macerar l’espart. 

Com es por apreciar a les fotografies, es tracta d’una casa senzilla de 

planta rectangular, dos plantes amb coberta a dues aigües i les seues 

característiques constructives són de tecnologia antiga, té un grau de protecció 

Parcial. A la façana encara es poden apreciar els nínxols on es trobaven els 

taulellets de ceràmica propis de l’època. Les construccions complementaries 

donen a entendre tota l’activitat agrícola i de bestiar que desenvolupava esta 

masia. 

    Segons En Paco Gil, (veí de Betera, llaurador i quasi centenari a l’any 

2004) esta masia tan antiga, durant tot el segle XX no ha segut habitada ni pels 

Mas d´Almunia. En estado ruinoso. Año 2021 



amos, ni per caseros. La seua propietària era una monja, que la llogava a una 

família de llauradors de Montcada. 

    Al voltant de l’any 1940 l’arrendatari i el propietari de la masia de “La 

Pelosa”, varen pledejar per la propietat de la masia d’Almunia, sent la sentència 

favorable a En Salvador Pérez Pérez, propietari de la masia de “La Pelosa”, 

aleshores, el casero de “La Pelosa” procurava les dues masies.  

    A la masia d’Almunia hi havia eres, on posaren una trilladora per trillar el 

forment que ella conreava i de les rodalies, esta masia també conreava 

garroferes, ametlers, un poc de taronjar, i horta que regava dels sobrants de 

l’horta de Bofilla. La casa era utilitzada per emmagatzemar les collites de les 

dues masies, i els corrals es llogaven als pastors de Terol, que feien la 

transhumància.  

 

 

 


