EL POBLE
Finestrat és un deliciós municipi costaner i al mateix temps muntanyós que combina el silenci
de la natura rocosa i el verd dels elevats cims del Puig Campana amb l'atracció cosmopolita
de la seua Cala, destí familiar i pacífic de milers de ciutadans espanyols i europeus.
Elevats sobre un turó molt obert de a penes 238 metres sobre el nivell del mar, els seus
carrers estrets i inclinats, de façanes tradicionals, amb plantes baixes de pintura blanca i
portes àmplies, de fusta tallada, dissolen la vila de Finestrat sobre una orografia terrenal suau,
fins a compondre un paisatge urbà oscil·lant completament adaptat a un territori antany rude i
agrest.
Perquè Finestrat encara és un racó humà en el planeta on és possible deambular
tranquil·lament a peu pels seus carrers i places sense sentir-se agredit pel soroll i el trànsit:
respirar l'oxigen dels seus pròxims pins i la fragància dels seus antics horts d'ametlers,
oliveres i garroferes, reconéixer, quan es fa de dia, l'olor de pa acabat de coure sense mirar el
rellotge.
Centre històric amb personalitat
Finestrat és un dels pobles de la Costa Blanca amb major encant, on s'ha respectat l'estructura
tradicional de les vivendes, penjades sobre la penya d'algeps, a l'esquena de la mola del Puig
Campana i amb la vista fixa al mar. El nucli històric de Finestrat està edificat sobre els
fonaments d'un antic castell àrab que, des de 1924, ocupa l'ermita del Santíssim Crist del
Remei, cercada per l'emblemàtic mirador del Castell.
Passejar pels seus enrevessats carrers d'origen clarament morisc és un plaer que ofereix
aquesta localitat, i la millor forma de conéixer l'interior d'aquest poble tan acollidor.
Entre el carrer Hostal i el de Sant Miquel acabarà el visitant amb els seus passos en la
xicoteta plaça de la Torreta, que es barreja baix l'estructura de l'Església Parroquial de Sant
Bertomeu (1751), un temple que vibra durant les seues festes majors, el 24 d'agost, i en la
romeria de Sant Blai, el 3 de febrer.
Tot això ha donat lloc a què Finestrat siga conegut pel seu urbanisme ordenat, respectuós amb
l'arquitectura tradicional i en equilibri amb l'entorn natural que el rodeja.
Cap a la modernitat
Encara que Finestrat, amb el pas dels anys, continua conservant el seu tipisme característic,
ha sabut adaptar-se als nous temps. Sens dubte, aquesta localitat s'ha convertit en un referent
de la Costa Blanca.
Aqueix urbanisme ha deixat la seua empremta en la combinació perfecta de tradició, trets
personals, i aposta pel futur. Les urbanitzacions que es construeixen en el seu terme
municipal respecten l'estil i el color del poble per a preservar l'harmonia amb l'entorn.

Com a poble humà i acollidor, els nous nuclis residencials són càlids, senzills, amb espais
oberts i sense massificació.
Aquest altre Finestrat s'ha convertit en residència habitual de ciutadans estrangers atrets per
l'encant del municipi, el seu entorn natural i el seu clima.

Serveis municipals
Viure a Finestrat és viure en un poble ple de serveis. Durant anys s'ha treballat perquè el
municipi siga autosuficient i no depenga de les grans masses urbanes limítrofs. Per això, es
poden practicar tot tipus d'esports, com la natació i tenis en les instal·lacions esportives
municipals, o participar en xarrades, tallers o cursos en la Casa de Cultura.
Dins del terme municipal també trobem grans centres comercials, que conviuen
harmoniosament amb el xicotet comerç tradicional. Serveis sanitaris, socials, urbanístics,
culturals i medi ambientals estan a disposició tant de residents com dels visitants al municipi.
Polígon industrial
Al llarg de la història, Finestrat ha basat la seua economia en l'agricultura, amb el cultiu
d'ametlers, oliveres, tarongers i nespres. Des de 1980 el municipi va descobrir el seu gran
potencial turístic i va convertir els seus encants en un incentiu més per a la seua economia
amb una creixent proliferació d'indústria en el seu terme municipal. Per això, l'Ajuntament
del municipi ha habilitat un polígon modern, que atrau inversions d'empreses de tota la
província i superfícies comercials.
La construcció d'aquest polígon ha sigut un al·licient per a la indústria de la zona, però també
s'ha tingut molta cura a respectar l'entorn. Perquè res de Finestrat estiga fora de lloc.
Finestrat és un poble amb futur prometedor. La seua economia creix, el seu entorn natural és
respectat i admirat, i a través de la promoció com a poble turístic amb un encant especial és
conegut internacionalment.

