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LLIBRE DE FULLS PADRONALS
Llibre del Padró municipal d’habitants corresponent a la revisió
de l’any 1930.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

FITXA DESCRIPTIVA
Aquest mes presentem, coincidint
amb la
commemoració dels
cinquanta anys de la mort de
Quico Sabaté, un full d’un llibre
del Padró Municipal corresponent a
a l’1 de desembre de 1930, on
consta, al carrer de Xipreret, 65,
baixos, l’empadronament d’aquest
anarquista, màxim exponent de la
guerrilla urbana a Catalunya i
implicat
activament
en
la
resistència
contra
el
règim
franquista.
Aquest document pertany a una de
les tipologies documentals del Fons
Municipal més consultades: els
Llibres de Fulls Padronals, en els
quals es reflecteix qui vivia a la
ciutat, en quina situació estava, la
professió que tenia i els estudis
assolits. Es tracta d’una sèrie
oberta, que s’inicia l’any 1833 i que
continua fins a l’actualitat amb
diferents formats i suports.
És
una
sèrie
documental
consultada per investigadors i
genealogistes. També és utilitzada
per a la gestió interna municipal.

***

Àrea d’identificació

Codi: AMLH, 101
Fons Municipal, E125 Llibre de fulls padronals.
GF2415.
Nivell de descripció: Unitat documental composta
Llibre del Padró Municipal d’habitants
Títol:
corresponent a la revisió de l’any 1930, districte
municipal num. 1, secció denominada Centre.
Data: 31 de desembre de 1930
Volum i suport: 1 llibre enquadernat, 338 fulls.
Àrea de context

Procedència: Ajuntament de l’Hospitalet, Població.
Data ingrés : 1972 (data atribuïda)
Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut:
Full del llibre de Padró
corresponent a l’empadronament municipal a 1 de
desembre de 1930, districte Centre, amb informació
sobre el nom, cognoms, sexe, data i lloc de
naixement, estat civil, parentiu, estudis, ocupació,
residència legal, durada de la residència i lloc on es
troben els absents.
Avaluació , tria i eliminació: Conservació permanent
(segons la Taula d’Avaluació Documental núm. 616)
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: Restringit , 50 anys després de la
producció de la documentació
Condicions de reproducció: Restringit
Llengües i escriptures: castellà
Àrea de documentació relacionada

Localització de l’original: document original que
conserva l’AMLH
Documentació relacionada: Altes, baixes i
modificacions de les dades
Àrea de notes

La iniciativa “El Document del
Mes” té com a finalitat mostrar un
document de l’Arxiu Municipal
representatiu de la riquesa del
patrimoni documental de la ciutat

Es pot accedir a la lectura del document al nostre
web. També romandrà exposat a la Sala de Consulta
de l’Arxiu durant tot el mes.
Àrea de control de la descripció

Autoria: AVG

