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 Conca un viatge per recordar
Per fi arriba el viatge a Conca -Cuenca en castellà-!

És un viatge llarg dura unes set hores que es fan 
molt llargues. Però en arribar creus que el paisatge 
val la pena i compensa la durada del viatge.  

Pel camí vam trobar plantacions immenses de gira-
sols, que anaven movent-se tot resseguint el sol.

Vaig anar a Olmedilla de Liz (Conca)

Els  llocs  que  he  anat  a  visitar  són  “les  cases 
penjades “ , però no us creieu que estan penjades 
d'un fil,  sinó que es troben penjades d'un penya-
segat. 

Cases penjades de Conca

Estan situades a la part antiga de la ciutat encara 
estan habitades, més d'una però està en període de 
restauració.

La veritat és que vam veure moltes esglésies.  No 
són molt  grans però estan repartides  per tots  els 
pobles menuts que vam veure.

Catedral de Conca

Als  pobles  petits  per  l’  agost  celebren  les  seves 
festes majors i posen música al carrer per ballar.

Una  altra  visita  que  vam  fer  va  ser  anar  al 
naixement  del riu Cuervo,  al seu costat hi havia la 
fàbrica  d’  aigua  Solan  de  Cabras,  és  enorme i  hi 
treballa molta gent.  Al costat hi trobem un balneari 
molt tranquil.

Naixement del riu Cuervo

Van  veure  moltes  àligues  i  aus  a  la  Laguna  del  
Tobar.  A alguns pobles petits hi ha granges d’estruç 
ja que s’aprofiten els ous , les plomes i la seva carn.

El  menjar  típic  de  Cuenca és  el  morteruelo i  els 
zarajos. 

També vaig anar a la Ciutat Encantada de Conca, 
un  paratge  on  la  natura  ha  fet  de  les  seves, 
convertint  aquest  lloc  en  un  lloc  meravellós  i 
alhora increïble.

Es tracta de seguir un camí i vas veient paisatges 
creats  per  les  roques  enormes  que  et  fan 
imaginar decorats impensables: imagines animals, 
als amants de Terol , vaixells, ponts,  etc. És un 
paratge  molt  visitat  i  la  veritat  deixar  anar  la 
imaginació fa que el temps passi volant! No  t'oblidis,  abans  de  tornar,  d'endur-te  algun 

record d'allà, per tal que tinguis més present tot 
el que has vist allà. 


