FINESTRAT EN FESTES
Finestrat, poble típic mediterrani fa honor a la seua fama de lloc alegre i jovial durant les
diferents festivitats de l'any. Un marc de perfecta convivència entre ciutadans i turistes, entre
oci, tradició i devoció.
Sant Antoni del porquet
A mitjan de gener
Una de les més velles tradicions de Finestrat es conserva gràcies a la celebració de Sant
Antoni del porquet; la cria del porc per a la festa. Antigament, eren els jóvens de la població
els que recorrien les cases del municipi arreplegant els donatius, en forma de menjars i
begudes, que proporcionaven els seus veïns.
Hui en dia, aquesta tradició es manté, recorrent el poble passejant el porc i arreplegant les
donacions dels veïns, i, com a punt final, es realitza una subhasta del material recol·lectat i es
rifa el porc entre els seus assistents.
Sant Blai
A principis de febrer
Festa tan rellevant com l'anterior però amb algunes peculiaritats; també prové d'antigues
tradicions locals on se celebraven sortejos i la resta d'activitats entre els veïns.
Hui en dia, continua sent una de les dates assenyalades per al nostre poble; un dia on veïns i
visitants es donen citen en la 'Font del Molí, entorn privilegiat per a gaudir de la convivència
i degustar menjars tradicionals.
L'Ereta
A Setmana Santa
Tradicionalment, cada dilluns de Pasqua, on decidia l'alcalde, es col·locaven les parades del
torró i els nuvis berenaven junts; la núvia portava la mona i el nuvi li feia la pesada, que
consistia a comprar-li torró i altres dolços, produint tot això la competència entre els seus
possibles pretendents.
Hui en dia, el fet de pujar a la Font del Molí a menjar la mona de Pasqua s'ha convertit en una
data fixa per als nostres ciutadans, dia d'alegria i convivència celebrat amb música i els
millors menjars del terreny.

Sant Joan
La Nit del 23 al 24 de juny
La Cala de Finestrat no és aliena a aquesta famosa festivitat, els elements principals de la
qual són el foc i l'aigua. Els jóvens encenen fogueres sobre l'arena, i, posteriorment, fan bots
sobre ella. La festa es combina amb balls de grup, degustacions gastronòmiques, i, com a
marca la tradició, un bany en les aigües marines que, segons es diu, en aquesta data té unes
especials qualitats.
Moltes són les activitats que podem gaudir en la nostra bella platja any rere any, concerts,
focs d'artifici, fogueres, jocs i molta diversió per a amenitzar aquest dia tan especial.

Festes patronals
Al voltant del 24 d'agost
La nostra Església, datada del segle XVIII, i dedicada al patró de la vila, Sant Bertomeu, és el
centre neuràlgic d'aquests dies tan especials per a Finestrat, sense oblidar que aquesta
festivitat està també dedicada al Santíssim Crist del Remei.
Durant aquests dies, sens dubte els de major rellevància per a Finestrat, es combina devoció
amb diversió de forma magistral per a alegria de veïns i turistes. Són festes de carrer, obertes
al públic, i amb multitud d'actes com ara disfresses, concerts, degustacions gastronòmiques,
activitats infantils, ofrenes florals, actes religiosos i molta, molta pólvora, tradició inequívoca
de la nostra regió, en aquestes festes de marcat caràcter mediterrani.
Festes en honor al turisme
Durant la segona setmana de setembre es realitzen, durant els últims anys, unes festes molt
especials per al nostre municipi, les festes en honor al turista. Realitzades íntegrament en la
Cala de Finestrat, són moments on visitants i residents es reuneixen per a gaudir de les més
diverses activitats. Castells de focs artificials, activitats infantils i esportives, revetles,
cercaviles o balls de disfresses, entre altres activitats, omplin els carrers de la nostra preciosa
zona costanera. L'inigualable paratge de la Cala serveix com marc ideal per al gaudi i
convivència de tots aquells que vulguen participar en aquestes jornades festives junt amb el
mar i amb una climatologia privilegiada.

