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Que som?

Recreació Didpatri es una part de l’entramat Didpatri de Universitat de Barcelona, destinada en 
especific als aspectes de la didàctica històrica a través del concepte de recreació històrica. Per qui 
no ho sàpiga, definirem el concepte recreació històrica breument, ni que sigui per posar-lo en valor. 
Definirem la recreació històrica com una activitat d’arqueologia experimental, vivint les 
experiències i sensacions de l'època triada a través de robes i tecnologies contemporànies al 
moment triat. Servint aquesta experiència com a medi de difusió i aproximació al públic general, 
sent aquest un dels destinataris de l’activitat.

En concret, i ja referint-nos a l’entorn Didpatri, amb el temps la entitat ha aconseguit que un 
entramat d’associacions d’alta qualitat treballin en una consonància i harmonia d'allò més profitosa,
amb la capacitat de fer quasi qualsevol cosa, sempre en col·laboració amb entitats culturals o 
municipals.



Que podem portar?

Expositor propis de Didpatri

A dia d’avui tenim cinc grans productes:
Milícia de Cultura: Institució instaurada a octubre de 1936, procurava ensenyar les primeres lletres
als soldats provinents de zones on la escolarització no havia arribat o era molt pobre. Escolarització 
que la República havia començat amb missions didàctiques on no podia instal·lar escoles.
Poden derivar aquesta milícia amb una escola civil d’igual solvència.

Cantina: L’espai reservat al descans del soldat, per bé que calculada per una unitat de petit volum. 
Aquest espai es pot unir a la ja citada Milícia de Cultura creant l’Hogar del Soldado, espai de més 
amplies funcions on es podien representar funcions, fer reunions o petits mítings.



Espais de Front: Difícil de descriure un en concret, ja que cada espai té la seva peculiaritat, però 
pot anar de barricades, a trinxeres passant per lloc d’observació i correcció artillera, entre d’altres.
Amb tot, la nostra gent es més que capaç, i si hi ha un espai que pot interessar reproduir. Ja sigui 
quelcom que va passar al poble, i que pugui fer propera la experiència al municipi, es pot parlar i 
veure com adaptem les nostres eines.



Expositors en col·laboració amb associacions XV Brigada Mixta o Primera Linea

Sanitat: Espai destinat a la sanitat de l'època, ja sigui sanitat militar o de creu roja. Ben dotat amb 
eines corresponents a l'època. Permet fer-se una idea de la cruesa de la sanitat en època d'urgència 
quasi bé eterna.

Transmissions: Dotat de el que era la millor tecnologia del moment, com altres més tradicionals. 
Anant del telefon de campanya a la heliografia.



Que necessitem de vosaltres?

La gestió de permisos. Aquesta mena d’actes requereixen d’autoritzacions que sempre resulten més 
fàcils des d’una entitat municipal. Sigui pirotècnia o permisos d'exhibició d’armes entre d’altres.
Apart sempre es demana una certa cobertura, allotjament si es més d’un dia, manutenció i altres 
comoditats que permetran que la nostra gent es centri en fer bé la seva feina. Arribar a la gent, sent 
mestres d’història durant una estona.

I el preu?

Com haureu vist per les fotos, portem gran quantitat de material, ja no entrarem en el preu de cada 
cosa, però si en la necessitat del transport i desplaçament de personal. Requerint aquests casos un 
vehicle en tots els casos.
Som un servei cultural més, com tota exposició o músic, per citar dos casos concrets.
El preu variarà segons el demanat, no es el mateix transportar un vehicle en góndola que un 
expositor en furgoneta. De manera que el preu pot variar depenent del sol·licitat, afegint-se a ell una
quantitat per recreador que sol rondar els 20 euros.

I per acabar...algunes imatges més.



Així doncs, si us ha agradat el que heu vist només heu de contactar al correu

recreacioguerracivilpatrimoni@gmail.com o trucant al 651376224 i demanar per l’Oriol Miró.
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