ACTIVITAT ECONÒMICA
L'economia productiva de Beniatjar està basada en l'agricultura, aprofita els
sectors més plans i les vessants baixes on forma faixes per als cultius.
Predomina el secà i els conreus més estesos són l'olivera principalment,
podent-se observar arbres mil·lenaris, també la vinya i els fruiters.
No en va, ja en temps de la conquesta del territori per Jaume I, aquest
recompensa els hòmens que van acompanyar "amb heretats olivareres a
Beniatjar [...] (octubre del 1248). La Millor heretat de la zona, el Rafal de
Beniaia (360 fanecades d'olivar)" actual partida rural del terme municipal de
Beniatjar, situat a la seua part occidental.
Completen l'estructura productiva agrària els ametllers, els garrofers i les
hortalisses aprofitant l'aigua de diverses fonts mitjançant basses. La terra està
molt repartida, i és explotada principalment pels propietaris.
Beniatjar actualment posseeix una moderna cooperativa oleícola (la més gran
de la comarca) per a la transformació del principal cultiu de tot el terme
municipal en l'oli d'oliva verge "Oli del Benicadell", d’excel·lent qualitat.
Cooperativa de Beniatjar "Oli del benicadell"
Camí Tossal. s/n Tel 962358255 Fax 962358018
Igualment existeixen petits agricultors que elaboren diversos productes
ecològics i/o artesanals (oli, vi, mel, fruites i hortalisses, etc.) i conreen herbes
aromàtiques.
•

Miquel: Productes ecològics (verdures, hortalisses, fruites i ous)
c / Mestre Ballester, 53 bis Tel 962.35.81.30
e-mail: ca_satorres@hotmail.com
http://usuaris.tinet.org/biodina/espanol/satorresespanol.html

•

Raül: Vins i olis ecològics. Fruites.
c / Sant Roc, 5 Tel: 699148159
e-mail: info@detallsrg.com
http://www.detallsrg.com/index.html

•

Lluís: Oli ecològic
c / Mestre Ballester, 31-1 º Tel 670660801 i 962358074
e-mail: llucapla@ctv.es

•

Silvia: Plantes aromàtiques i treballs de jardineria
c / Rosari, 9 Tel 619507829-686824501
e-mail: aromaticasdelbenicadell@gmail.com
http://www.aromaticasdelbenicadell.es/

•

José Miguel: Mel casolana de romaní i de taronja
c / Sant Roc, 5 Tel 962358110 i 647091614

ALTRES SERVEIS AMB QUÈ COMPTA LA POBLACIÓ SÓN:
•

Farmàcia (Vicente)
Plaça Ajuntament, 6 Tel 962358436 i 651765046

•

Bar Benicadell:
Menjars casolans, esmorzars, dinars, sopars, ...
c / Sant Roc, 19 Tel 962358004

•

El Rebost
“La teua tenda al teu poble”
Maica Úbeda
c / Sant Roc, 8 Tel. 96 235 80 63 – 670 323 893

•

Casa Rural “Casa Frías”
c/ dels Llauradors, s/n
Teresa Pardo Gómez
661 526 251
teresapardogomez@gmail.com

•

Casa Rural “Terra Blanca del Benicadell”
c / Blai Bataller, 22
Alberto Gámir
658 118 161 – 658 131 985
info@terra-blanca-del-benicadell.es
beniatjarrural@gmail.com
http://www.terra-blanca-del-benicadell.es/

