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Preu mitjà dels principals articles de consum durant el segon semestre de l’any natural de 1897
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.
El document d’aquest mes recull l’enquesta de l’Instituto Geográfico y Estadístico sobre els
preus mitjans al municipi dels articles de primera necessitat, així com del valor mitjà dels
jornals dels assalariats, d’acord amb el Reial Decret de data 6 de maig de 1882.
L’Instituto Geográfico i Estadístico va ser creat l’any 1873, amb l’encàrrec de recollir totes les
dades numèriques d’interès estadístic per a l’Estat, i és l’antecedent (l’any 1945) de l’Instituto
Nacional de Estadística i de l’Instituto Geográfico Nacional. Succeeix la Comisión de Estadística
General del Reino, responsable de publicar l’Anuari d’Espanya i establir l’IPC anual. L’IPC (o
Índex de Preus al Consumidor) valora els preus d’un conjunt de productes coneguts com a
“cistella de la compra”; ha de ser representatiu i fiable (ha de partir d’una mostra aleatòria que
cobreixi la major part de la població possible) i comparable (amb l’IPC d’altres països).
A través del document podem comprovar que els productes bàsics que formaven part d’aquest
índex eren pràcticament tots alimentaris. L’alimentació bàsica consistia, principalment, en
llegums, patates, arròs, xai, cansalada i bacallà.
També ens apropa al salari d’un obrer de finals del segle XIX, per comprovar que un treballador
industrial guanyava menys que un jornaler del camp; alhora, un artesà o professional qualificat
estava, lògicament, més ben pagat que els anteriors.
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