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Dades d’interés:
- Oficina d’informació turística

Palau Marqués de Contadero. C/
Bajo Marqués, 4.
Tel.: 953 750 897
www.andalucia.org
www.ubedainteresa.com
- Estació d’autobusos

C/ San José s/n. Tel.: 953 752 157
Allotjaments econòmics:

- Hostal Yamaríes. Pl. Primero de
Mayo, 31. Tel.: 953 751 439
- Hostal Victoria. C/ Alaminos
5-2a. Tel.: 953 752 952
- Hostal San Miguel. Av. Libertad,
69. Tel.: 953 752 049
Úbeda es troba al centre d’Andalusia, a la
província de Jaén, declarada Patrimoni de la
Humanitat. Úbeda guarda un dels majors llegats
històrics i artístics de cultures tan dispars com la
jueva, l’àrab i la cristiana prevalent sobre tot això
les obres de l’humanisme renaixentista. Es troba,
a més, situada en un enclavament natural únic,
envoltada per un paisatge espectacular de suaus
turons i platejades oliveres, sense oblidar la seua
proximitat a la preciosa serra de Cazorla.
És difícil esmentar pocs monuments importants
de la ciutat, perquè a cada pas que dónes a
Úbeda et trobes amb algun edifici o monument
d’interés històric, artístic o cultural. Per citarne algun esmentaré: l’imponent Hospital de
Santiago, la Capella del Salvador, el Palau de les
Cadenes i la Col·legiata de Santa Maria dels Reials
Alcàssers. A més, la ciutat ens sorprén amb els
seus nombrosos carrerons i places tranquil·les i
plenes d’encant que ens atrapen i ens transporten
a temps passats.
Les festes més celebrades a Úbeda són la seua
famosa Setmana Santa (declarada d’interés
turístic nacional el 1980) i la Fira de Sant Miquel,
del 28 de setembre al 4 d’octubre.
Entre els productes típics de la zona, sense dubte,
destaquen les olives i l’oli d’oliva. I quant a
l’artesania, la ceràmica i la forja són els principals
treballs dels artesans a Úbeda.
Textos i fotografies: Ana Mª Rodríguez

Viatge a Londres

L’any passat, vaig sol·licitar una beca Mec des de
la pàgina del Ministeri d’Educació amb destinació a
Londres, que em concediren al poc de temps sense
cap complicació. La beca constava de 1.700 euros
que el Ministeri atorga amb la condició d’anar a
una escola durant tres setmanes, unes quinze hores
setmanals. Amb eixos diners tu has de buscar-te
allotjament, escola i òbviament pagar-te les teues
despeses de manutenció.
Al matí anava a classe, i a la vesprada
coneixia la ciutat. Vaig visitar cada raconet,
em vaig perdre pel metro i vaig fer un
muntó d’amics d’arreu del món. El que més
em va agradar va ser el Camden Market,
la Tate Modern, la National Gallery, el barri
Xinés i el Soho a la nit, però sobretot el
caràcter amable i hospitalari dels londinencs
que anul·la qualsevol tòpic de fredor anglesa.
El viatge va ser impressionant i per tant li’l
recomane a tot el món. És millor viatjar al mes
de setembre a esta ciutat ja que el turisme i
les aglomeracions són menors.
Florencia Battagliero

“Cosmopolitan” és una revista femenina popularment coneguda com a Cosmo, que es fundà el 1886 als Estats Units.

