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CONCA
La destinació perfecta per a un viatge tardorenc és Conca, una
de les ciutats espanyoles amb major encant. Declarada per la
UNESCO patrimoni de la Humanitat pel seu conjunt històric,
artístic i paisatgístic, la ciutat de Conca situada entre els gorgs
dels rius Xúquer i Huécar, presenta dos zones ben diferenciades:
la ciutat alta, medieval i barroca on podem trobar monuments tan
bells com la catedral de la Mare de Déu de Gràcia o les famoses
Cases Penjades; i la ciutat baixa on s’aposenten les vivendes més
noves, allí es desenvolupa la gran activitat econòmica.
Conca invita sobretot a passejar pels carrers del seu nucli antic
per a anar-hi descobrint tots els tresors i secrets que alberga, eixes
cases antigues tan velles com boniques, eixes portades, eixes
fonts i sense oblidar eixos miradors des d’on contemplar les més
precioses postes de sol.

En la part vella també podem trobar molts bars on beure alguna
cosa o degustar els plats típics de la zona com el gaspatxo, els
zarajos, el morteruelo o l’ajoarriero. Entre els dolços no cal oblidar
l’ametlat i entre els licors el resolí.
Conca, a més, compta amb nombrosos museus com el Diocesà, el
Museu de Conca i el Museu d’Art Abstracte Espanyol.
Entre les seues festes destaquem les festes patronals en honor a
Sant Julià que se celebren a l’agost i la típica Setmana Santa.
A més, per les proximitats de Conca és possible realitzar moltes
i variades rutes on podrem visitar des de bonics pobles manxecs
a paratges naturals tan espectaculars com el naixement del Riu
Corb, La Ciutat Encantada o les Clotades.
Text i fotografies: Ana Mª Rodríguez

Adreçes i telèfons d’interés:
Turisme Conca: Plaça Major 1
Tel.: 969 232 119
www.jccm.es
RENFE: 902 240 202
www.renfe.es
Taxis Conca: 969 213 666

Allotjaments econòmics:
Pensió Central
C/ Alonso Chirino 7-2 dr.
Tel.: 969 211 511
Posada de Sant Josep
C/ Julián Romero 4
Tel.: 969 211 300
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10. Planta un arbre.
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INSTRUCCIONS:
Per a resoldre este joc de lògica d’origen
japonés sols cal seguir les regles
següents:
1. Has de col·locar tots els números de l’1
al 9 a les caselles buides del SUDOKU.
2. Cada línia “horitzontal” o “vertical”
ha de contindre estos 9 dígits i no poden
repetir-se’n.
3. La mateixa regla s’aplica a cada una de
les 9 regions (quadrats de 3x3 caselles)
que formen el quadro gran de cada joc.

