
 

 

Sabíeu que podeu fer recerques sobre els vostres avantpassats a 
l’Arxiu Municipal de Palma des de cavostra? 

L’Arxiu Municipal de Palma té penjats en el web gairebé un centenar de llibres amb informació 
sobre enterraments i defuncions dels antics habitants de Palma. Són registres de població, 
bàsicament del segle XIX fins a la primera meitat del XX. 

El principal gruix d’informació que trobareu prové de registres civils d’enterraments i de 
cadàvers inhumats als cementeris de les parròquies i al cementeri de Palma, tot i que també hi 
ha alguns llibres amb registres de naixements i matrimonis. En aquest darrer cas, cal destacar 
que podeu consultar els llibres de “concesos” (llicències per a casar-se) des de 1419 a 1911.  

El cementeri de Palma està operatiu des del 1826, però durant molts d’anys varen conviure els 
enterraments als cementeris de les parròquies amb els de Son Tritlo (l’actual Cementeri 
municipal). Com a curiositat, recordau que la plaça de Santa Eulàlia era la localització de l’antic 
cementeri de la parròquia. N’hi ha alguns, però, que encara existeixen, com el de Gènova o el 
de sa Vileta. 

Antigament, com ara, hi havia registres de població tant civils com eclesiàstics, i els arxius de 
cadascuna de les jurisdiccions conserven la documentació que els hi és pròpia. Pel que fa als 
registres sagramentals, malgrat que a l’Arxiu Municipal de Palma tenim certa documentació 
d’aquesta índole, no podem fer certificats d’aquests tipus. En aquest cas heu d’acudir a les 
autoritats eclesiàstiques pertinents. 

Per consultar informació sobre els llibres de baptismes, matrimonis i defuncions de qualsevol 
parròquia de Mallorca (Palma inclosa amb excepció de la Catedral) us heu d’adreçar a l’Arxiu 
Diocesà de Mallorca (o a l’Arxiu Capitular de Mallorca si van tenir lloc a la Catedral). Si són molt 
recents, cal contactar amb el capellà de la parròquia d’origen.  

Dades de contacte de l’Arxiu Diocesà de Mallorca:  

archivodiocesanomallorca@hotmail.com 

+34 971 714 063 

Si el registre sagramental va tenir lloc a la Catedral de Mallorca, podeu fer una recerca en els 
índexs de baptismes, matrimonis i defuncions, que estan penjats en el web de la Seu, o adreçar-
vos a l’Arxiu Capitular de Mallorca per a més informació.  

Des de l’Arxiu Municipal de Palma seguim treballant per posar a la vostra disposició altres fons 
de l’Ajuntament, com són els llibres de padrons, quintes i milícies, per a què investigadors, 
descendents i curiosos puguin resseguir la història de les persones que han habitat la ciutat de 
Palma en el passat.  

https://pmi.palmademallorca.es/arxiu/registres_poblacio/
https://www.catedraldemallorca.org/ca/genealogia/index
https://www.catedraldemallorca.org/ca/cultura/arxiu

