
 
 

Els tres turons, búnkers i canons 

Dades generals: 

Fundació Escolta Josep Carol 

Barcelonès 

Dades de l’experiència: 

"El camp de treball "Els tres turons, búnquers i canons" es duu a terme durant els mesos 

d'estiu per joves de diferents parts del món. Es desenvolupa al barri de Can Baró, al districte 

d'Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de recuperar l'espai del cim de la 

Rovira per l'ús ciutadà, recuperar l'espai de les defenses antiaèries i donar a conèixer a joves 

d'arreu del món un moment històric de la ciutat de Barcelona".  

El projecte del camp de treball "Els tres turons, búnquers i canons" neix de la proposta de 

l'A.VV. de Can Baró de dur a terme una rehabilitació integral del parc dels Tres Turons que 

acosti l'espai al barri. Aquest projecte inclou la necessitat de condicionar el cim del turó de la 

Rovira, la restauració de l'espai que acollia les bateries antiaèries durant la guerra civil i el 

poblat ibèric, la creació del museu dels Tres Turons, etc. L'A.VV. Can Baró pretén implicar les 

associacions del barri en la recuperació de la memòria històrica amb la creació del museu i la 

rehabilitació d'un espai per als veïns i veïnes.  

Els participants del camp de treball són joves d'entre 18 i 30 anys vinguts d'arreu del món dins 

el programa d'intercanvis internacionals.  

El camp de treball es centra en la recuperació de l'espai de les bateries antiaèries: es pretén 

netejar i reacondicionar les delicades i malmeses defenses mitjançant una reforma per donar-li 

noves activitats a realitzar.  

Aquest camp de treball vol aconseguir els següents objectius: recuperar l'espai del cim de la 

Rovira per l'ús ciutadà; recuperació de l'espai de les defenses antiaèries; i donar a conèixer a 

joves d'arreu del món un moment històric de la ciutat de Barcelona.  

Amb aquest fi, les actuacions que es duen a terme són: netejar la runa que s'ha acumulat; 

netejar les pintades; reforçar l'estructura; protegir l'espai -securitzar-lo, portes, finestres-; 

netejar l'entorn més proper; habilitar les terrasses com a miradors de la ciutat; i senyalitzar la 

zona adequadament. 

Altres activitats que realitzen els joves durant la seva estada a Barcelona són: activitats amb 

associacions d'amics de les brigades internacionals; visitar els refugis antiaeris de Gràcia i altres 

rutes; visitar el museu d'història de Catalunya; i projeccions sobre la guerra civil. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Conèixer el moment històric de la guerra civil i com es va viure a Barcelona. 

- Aprenentatges tècnics de recuperació d'un espai malmès. 

- Valorar la importància de la memòria històrica de la ciutat. 

Descripció del servei:  

- Rehabilitar un espai per a la millora de l'espai públic. 

- Recuperar part de la memòria històrica de la ciutat de Barcelona i fer-la conèixer. 

Àmbits de servei: Patrimoni cultural 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: 1 d'agost 2008 

Data de finalització del projecte: 14 d'agost 2008 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Escolta Josep Carol, A.VV. de Can Baró 

Dades de contacte: 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

 


