
 

Vaig estar durant 6 mesos vivint a Villach, població situada al sud d’Àustria, 
d’uns 60.000 habitants i ubicada a uns 300 km de la capital, Viena.  

Villach és la segona ciutat més gran de la  regió de Carintia i és frontera amb 
Itàlia i Eslovènia. És un important nus de comunicacions entre Àustria i la zona 
dels Alps, tant per carretera com per tren. 

Per fer-vos una idea està rodejada de muntanyes de 2000 i 3000 metres 
d’altitud. Una població que passa dels 15 graus sota zero a l’hivern als 35 graus 
positius durant l’estiu, tot una meravella.  

La clau seria anar-hi si vols aprendre l’Alemany, perquè al ser una població 
Austríaca tothom parla el Alemany. Tot i això a la universitat tothom sap Inglés. 
Jo vaig estar estudiant amb Anglès, assignatures que tenien obligatòriament 
amb Anglès els estudiants Austríacs. Ara ve, tots els companys que vivíem a la 
residencia parlàvem amb Anglès, ja que o tots feien el Máster, o feien l’erasmus 
com jo. 

Si us interessa anar allí, heu de tenir present que al hivern està tot nevat i les 
temperatures són de -10º. Jo i vaig anar perquè m’encanta esquiar, i hem vaig 
treure el forfet de temporada per tota la comarca per menys del que val aquí 
per una estació d’esquí. Al poble hi ha un bus que us porta a peus de pista amb 
10 minuts, i si feu amics amb cotxe hi ha mes de 10 ski resorts a menys de 40 
minuts de cotxe. Les pistes son increïbles. 

En  canvi si aneu a l’estiu fa molt bon clima com aquí, i sempre estan pels llacs 
banyant-se i prenent el sol. 

Per viatjar està perfecte ja que te unes molt bones comunicacions amb tren. 
Pots anar a Viena, Salsburg, Insbruck, Praha, Roma, Venecia...està molt ben 
comunicat. 

Per seguir les classes d’anglès seria recomanable tenir un nivell mig-alt, ja que 
en saben bastant. Respecte a no fer res, i aprovar l’erasmus, es erroni, almenys 
a Àustria. S’ha d’estudiar una mica més que a Espanya, (més que res, perquè ja 
tenen assumit que van a la universitat per estudiar i aprendre). Jo vaig tenir 
que anar fent treballs i llavors l’examen no contava tant. Si hi hagués algun 
problema per superar l’assignatura, et donen més oportunitats per aprovar-la. 

La festa també es considerable, més aviat a nivell de pubs, però també hi ha 
alguna discoteca que està bé. La cervesa es lo que més es porta per allí, però 
com bons Catalans que som portarem nosaltres la sangria i els cubates. 

L’experiència es impressionant, jo de vosaltres no m’ho pensaria 2 vegades i 
faria les maletes com vaig fer!! 



 

Tot seguit us envio 4 fotos per que os feu una idea, si voleu més informació ja 
us la donaré de primera ma. 

 

 

 

 

 

 

Palau de Schönbrunn, Vienna. Setembre 2011, encara faltava arribar el gelat 

hivern. 

 

 



 
Gerlitzen. Ski-resort a Villach. 10 minuts de casa!!!Increible! 

 
La universitat. (Setembre) 



 
Fachhocschule Kärnten. La universitat és molt nova i acollidora. 



 
Jo amb uns col·legues quan vam anar a Viena. (Desembre) 

 
Amb uns col·legues al telecadira, una imatge que es va repetir molt! (Gener) 



 
Vistes des de la meva habitació, mitjans de Gener. 

 
Carrer principal de Villach durant el carnaval (el més important de la zona). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una festa a la residencia. No necessitàvem massa coses per passar-ho bé. 

Eren molt constants!! 


