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Expedient de sol·licitud d’admissió al padró de pobres (1947)
Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per
això, l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat (AMHL) va encetar el setembre de 2009 el
cicle “DOCUMENT DEL MES”, mitjançant el qual s’exposa, de manera virtual a la seva web
(http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx) i durant un mes, un dels diferents
documents custodiats per l’Arxiu.
L’expedient que presentem aquest mes ens permet il·lustrar un passat recent marcat per un
empitjorament generalitzat de les condicions de vida de la població en general, que perdurà
més enllà de l’acabament de la guerra i que tingué repercussió en la salut i en l’alimentació.
Mancat d’autonomia municipal, l’Ajuntament de l’Hospitalet comptava entre les seves
competències amb l’exercici de la beneficència. D’altra banda, l’Església contribuïa a satisfer
les necessitats bàsiques dels més desprotegits a través d’albergs i menjadors socials, activitats
complementàries de les pròpies de l’Auxilio Social del Movimiento. Per fer ús d’aquestes
formes de caritat, era preceptiu acreditar la condició de pobre de solemnitat mitjançant la
inclusió de la unitat familiar en el padró de pobres, registre que incloïa la identificació dels
membres de la família i el temps de residència a la ciutat, a més d’altres informacions
acompanyades dels respectius informes dels alcaldes de barri.
Amb el respecte degut a la memòria de n’Enriqueta Blanco, pensem que el veritable
protagonista d’aquest document és el llavors tècnic del Negociat de Sanitat i Assistència Social,
Pedro Perea Hernández (1923-1977), treballador municipal, escriptor, poeta i lluitador social,
pare de Mercè Perea i Conillas, actual 2a Tinenta d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals de
l’Ajuntament de l'Hospitalet, i autor de les emotives reflexions manuscrites que tanquen el
document. Fou com a conseqüència d’una greu malaltia que en Pedro Perea conegué de
primera mà el Negociat de Sanitat i Assistència Social, incorporant-s’hi un cop recuperat. De les
seves preocupacions principals avui podem destacar la lluita contra el barraquisme al barri de
La Bomba, organitzant els seus habitants en la demanda de vivendes dignes. Enfrontat amb
l’Alcaldia, va organitzar i convocar diverses mobilitzacions ciutadanes que el portaren a ser
expedientat i sancionat en més d’una ocasió. Durant la transició va formar part del comitè de
treballadors de l’Ajuntament, i en el vessant polític va mostrar afinitat amb en Josep Pallach,
fundador de Reagrupament Socialista.

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació
Codi: CAT AMHL 101 U130, Expedients de sol·licitud d’admissió al padró de pobres, núm. 42.
Nivell de descripció: Unitat documental composta.
Títol: Expedient de sol·licitud d’admissió al padró de pobres.
Data: L’Hospitalet, 2-6 d’octubre de 1947.
Volum i suport: 1 expedient, dos fulls, paper.
Àrea de context
Modalitat d’ingrés: Ingrés extraordinari.
Data d’ingrés: Desconeguda.
Procedència: Ajuntament de l’Hospitalet.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: L’expedient inclou certificat acreditatiu de la condició de pobra de la
sol·licitant, Enriqueta Blanco Jara, signat per l’Alcalde de Barri del Centre, ensems amb informe
tècnic favorable a la petició signat per Pedro Perea Hernández (1923-1977), treballador
municipal, escriptor i poeta, a més de lluitador social i pare de Mercè Perea i Conillas, actual 2a
Tinenta d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals de l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Lliure. Eventualment, l’original pot restar exclòs de consulta mentre té lloc
el tractament arxivístic de la sèrie.
Condicions de reproducció: Lliure.
Instruments de descripció: Inventari sumari.
Àrea de documentació relacionada
Localització de l’original: Es conserva a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat.
Àrea de notes
Sèrie documental en procés de tractament arxivístic i/o reorganització: els seus nom i codi de
classificació estan subjectes a possibles canvis.
Àrea de control de la descripció
Autoria: Màrius de Juan
Data: 2013

