
MASIA DEL POLLASTRE 

Del llibre “Bétera i el seu patrimoni” 

A la carretera CV-310 a mà dreta, anant cap a Nàquera, trobem la masia 

del Pollastre, concretament a la parcel·la 74 del polígon 46 del plànol cadastral, 

partida “Les Saleretes” del terme municipal. Segons conta el Sr. Paco Gil, 

llaurador de Bétera i quasi centenari l’any 2004, s’anomena mas del pollastre 

perquè damunt del seu plafó hi havia un bonic pollastre. Malgrat que durant molts 

anys al pòrtic hi havia 

una retolació MASIA 

AIRAM, és a dir, Maria 

llegit a l’invers. 

    Esta masia es va 

construir al voltant de 

1920, on ja hi havia un 

altra més xicoteta. El 

propietari actual En 

Jaime Molina Herrera 

ha reafirmat el nom 

popular del mas, 

col·locant-hi al pòrtic 

uns taulellets de ceràmica de Terol amb la inscripció “MASIA DEL POLLASTRE”. 

La seua construcció és de tecnologia antiga, amb un grau de protecció Parcial, 

s’encontra amb molt bon estat de conservació i el seu ús és residencial amb destí 

privat.  

    Esta masia té unes característiques especials, que es poden observar a 

les fotografies, perquè el seu sòl conforma un grandiós, elegant i cuidat jardí. A 

la resta hi ha alguns bancals d’arbres fruitals, malgrat no tindre grans collites, sí 

hi ha habitatge pel casero, que realment és l’encarregat del manteniment de la 

masia, que té una superfície de 14.630,69 metres quadrats i un perímetre de 

501,22 metres. 

 

    A les fotografies es poden observar tots els elements constructius, 

columnes, torre i racons d’esta bonica construcció de principis del segle XX. 



    A inicis de novembre de 1936, València es va convertir en la capital de la 

República i els membres del govern fixaren durant quasi un any la seua 

residencia en punts, relativament, pròxims a la Capìtal. Aleshores per al 

socialista Indalecio Prieto, ministre de Marina i Aire, va ser designada com a lloc 

d’estança esta masia. Ací viurà amb les dos filles seues, Blanca i Conxa, que 

s’havien incorporat més tard, i assistit per la seua secretaria Guisela Bauer. 

Davant del periodista jueu-americà i membre de les Brigades Internacionals, 

Louis Fischer, va pronunciar esta exclamació: “Quina pau hi ha ací!. M’alegre 

d’haver vingut”. 

 També la masia va ser 

testimoni d’un memorable episodi: 

l’intent de bescanvi del polític i 

advocat, Justino de Azcàrate, 

presoner dels falangistes, amb el 

que va ser cofundador de la 

Falange junt a José Antonio Primo 

de Rivera, Raimundo Fernàndez 

Cuesta, que estava pres per la 

República a València. En dos 

ocasions s’entrevistà Indalecio 

amb Raimundo a la masia; la gran 

amistat establerta entre els dos 

personatges va acabar en què, el ministre concedís la llibertat incondicional del 

pres, procedir que seria contestat de la mateixa manera des de Burgos deixant 

lliure Justino. 

 

Indalecio Prieto, ministre de Defensa Nacional de la II 
República espanyola, resident a la masia del Pollastre entre 
novembre de 1936 i octubre de 1937 


