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Oci

             2014,  vacances d'estiu!
Una alumna ens explica une de les experiències
viscudes durant aquest estiu.

Durant les vacances he anat a tot tipus de llocs,
des  de  la  platja  fins  a  la  muntanya  i  també  he
visitat castells medievals a França, no gaire lluny de la
frontera  amb Espanya:  tot un dia sencer vam ser a
Carcassona,  que com explicaré a continuació,  ha
estat el que més m’ha agradat fer de tot l’estiu. A
Carcassona, hi vaig visitar  La Cité de Carcassone,
però  no em va agradar gens.  En canvi,  la  ciutat
emmurallada si que em va agradar moltíssim.

Façana de la Ciutadella

La part de la ciutat emmurallada que més em va
plaure va ser tot els museus amb tots el objectes
que utilitzaven els antics guerrers de Carcassona.

Després  de  tanta  muralla,  també  vaig  visitar  el
Canal Du Midi, amb un catamarà que feia tot un
recorregut per aquest canal. Vaig arribar allà cap a
les  10 del matí, per a poder gaudir durant tot el
dia. Vam començar anant a un museu explicatiu on
també hi venien objectes antics  per un valor molt
elevat.

Més  tard  hi  vam  visitar  un  castell  dels  més
interessants  que  hi  ha  allà,  el  castell  fet  per
l’arquitecte  Violette  Le  Duc,  un  arquitecte  molt
famós de l’època. Més tard hi vam entrar en unes
torres  on  hi  varen  lluitar  durant  la  guerra  de
Carcassona. Al final del dia vam acabar veient totes
les torres del castell medieval de Carcassona.

                           Castell Comtal

Allà, a mig camí per arribar als castells, a la zona 
dels restaurants, hi havia un pou.

Carcassona és la fortalesa més gran d'Europa. Té
singularitats  com ser  la  muralla  gal·loromana més
antiga que es conserva. Consta de tres quilòmetres
de  muralles.  Les  torres  de  la  ciutat  són  molt
punxegudes,  totes reformades per Violette-Le-Duc,
igual que tot el monument.

El  Castell  Comtal  consta  dos  edificis  d'una  sola
planta i una torre quadrada.

Hi ha un palau, catedrals, parcs, museus...

                         Teulades de les torres


