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L’any 2005, Banc Sabadell i la 
Universitat de Barcelona (UB) 
van signar un acord per a la  
creació de l’Arxiu Històric de 
Banc Sabadell (AHBS). La UB 
oferia l’assessorament tècnic 
especialitzat i el maig del  
mateix any es va materialitzar la 
col·laboració.
El projecte s’ha dissenyat per 
assolir quatre objectius:
• Disposar d’un sistema  

únic de captura i conservació 
de la documentació històrica 
del banc.

• Disposar d’un espai 
d’arxiu amb les condicions 
adequades que aplegui la 
documentació històrica del 
banc i que pugui oferir un 
servei de consulta als seus 
usuaris interns i externs 
(investigadors).

• Crear una exposició perma-
nent que mostri l’evolució 
històrica de Banc Sabadell.
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Creació de l’Arxiu Històric de Banc Sabadell
La iniciativa va sorgir de la voluntat del president, Josep Oliu, que va observar que el Banc 
Sabadell havia de tenir una unitat tècnica eficaç i eficient que gestionés, conservés i fes 
difusió del patrimoni documental.

JORDI ANDREU I DAUFÍ
DIRECTOR DEL PROJECTE DE CREACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC

• Facilitar a Banc Sabadell 
l’explotació del seu patrimoni 
documental i històric.

Per part del banc, la gestió del 
projecte és responsabilitat de 
la Direcció de Comunicació i, 
per part de la Universitat de 
Barcelona, el director és Jordi 
Andreu, professor de la Facultat 
de Biblioteconomia i Documen-
tació. L’equip humà del projecte 
està format per dues tècniques 
documentalistes, Helena Gel i 
Mercè Marsal, i per Mercè Pont, 
responsable del projecte en 
representació del banc.

Desenvolupament 
del projecte
El període previst per desenvo-
lupar l’Arxiu Històric de Banc 
Sabadell és de trenta-nou 
mesos (juny de 2005-setembre 
de 2008), així que ja hem entrat 
en la darrera fase d’execució. 
Durant aquest temps s’ha fet 
molta feina i s’han capejat 
circumstàncies importants com 
la integració de Banco Urquijo. 
El major nombre de recursos del 
projecte se l’ha endut la catalo-
gació automatitzada de la docu-
mentació dels fons documentals 
que formen l’AHBS: Banc de 
Sabadell, Banco Herrero, Banco 
Atlántico i Banco Urquijo. 
La tasca de catalogació ha estat 
exhaustiva i s’han seguit les nor-
mes internacionals de descrip-
ció de The International Council 

on Archives (ICA/CIA). Fins al 

moment, s’han fet un total de 
12.189 registres, dels quals 
5.314 corresponen a docu-
ments textuals (1.330 correspo-
nen a llibres de comptabilitat), 
6.231 corresponen a registres 
fotogràfics, 303 a documents 
audiovisuals (vídeos), 410 a 
llibres (de la biblioteca auxiliar), 
i 357 a objectes. El nombre de 
registres s’incrementa dia a dia. 
El primer entrat a la base de 
dades és de l’any 1870 i corres-
pon al llibre major de la Socie-
dad Regular Colectiva Urquijo 
Ortueta y Arenzana. 
Per facilitar la consulta del catà-
leg de l’AHBS s’han elaborat un 
conjunt d’eines que augmenten 
l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat 
de les cerques. Per exemple, el 
llistat de paraules clau per des-
criure la documentació, el glos-
sari de conceptes relacionats 
amb els processos de treball 
del banc, el registre de manu-
als d’activitats BS i el catàleg 
descriptiu d’entitats i persones 
productores de documents BS. 

Un projecte innovador
Dins de l’AHBS hi ha dos pro-
ductes innovadors que poden 
esdevenir el fet diferencial en 
l’àmbit de les entitats bancà-
ries espanyoles: el quadre de 
classificació de la docu-
mentació del BS, basat en 
la taxonomia de funcions 
i activitats del banc, i el 
calendari de conservació 
de la documentació de BS. 

L’equip que 
ha impulsat 

el projecte en 
una reunió. 
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El primer és l’eina que ha 
d’organitzar i recuperar el 
contingut d’informació de tots 
els documents generats i rebuts 
pel banc, tant en suport paper 
com en documents electrònics. 
Aquest arranjament es recolza 
en una anàlisi de les funcions, 
de les activitats operacionals i 
dels processos del banc. Amb 
l’ajut del quadre de classifica-
ció qualsevol usuari de l’AHBS 
podrà accedir al contingut dels 
documents sense que li calgui 

conèixer qui l’ha fet, quan s’ha 
fet o en quin suport o format 
s’ha materialitzat.
El calendari de conservació de 
la documentació de BS és la 
política oficial que el banc té 
en matèria de conservació i eli-
minació de documents. Aquest 
instrument de treball permet 
establir la durada de conser-
vació (vigència) i el tractament 
dels documents des de la seva 
creació fins a la seva eliminació 
o conservació definitiva a l’arxiu 
històric. L’objectiu fonamen-
tal és disminuir la massa de 

documents que cal conservar 
tot i preservant-ne aquells que 
tenen un valor administratiu, 
legal o històric i de recerca. 
Ambdós productes s’estan ela-
borant seguint les directrius de 
l’estàndard ISO 15489-1:2001 
Information and documentation 

-Records management.

Un actiu per al banc 
i una font per a la 
investigació i recerca
En la Carta del president als 
accionistes que obre l’Informe 
anual 2006 del banc, el pre-
sident, Josep Oliu, destaca la 
importància de la història i agra-
eix «a totes aquelles persones 
que han fet de Banc Sabadell la 
seva vida, amb el que tot això 
vol dir de professionalitat, esforç 
i il·lusió». 
Així, veiem que els objectius del 
projecte estan alineats amb les 
necessitats del banc: l’AHBS, 
per exemple, ha prestat el 
servei d’assessorament per al 
disseny del contingut de l’expo-
sició commemorativa i ha ajudat 
a la selecció dels materials 
exposats. També pot usar-se per 
generar productes per millorar 
la satisfacció dels empleats, els 

seus vincles amb l’empresa i la 
seva participació en la trans-
formació cultural i estructural 
d’aquesta. Pensant en aquest 
ús s’està fent una descripció 
molt acurada especialment dels 
recursos que contenen imatges, 
els quals permeten documen-
tar inauguracions d’oficines, 
convencions de directius, cele-
bracions d’empleats («25 anys 
de servei») o les fotografies de 
grups en sessions de formació.
L’AHBS podrà oferir un conjunt 
de fonts d’informació per a 
la investigació i la recerca no 
només pel que fa a l’àmbit 
econòmico-financer sinó també 
en espais d’investigació tant 
diferents com el disseny 
empresarial o la imatge gràfica 
empresarial, la investigació 
en geografia humana, 
l’estudi de l’evolució de les 
tecnologies de la informació 
en l’empresa, la història de la 
industrialització, etc.
En definitiva, Banc Sabadell ha 
encetat una altra manera de fer 
negoci i aquest cop ho ha fet  
reconciliant-se amb el seu entorn 
immediat al qual ofereix la seva 
història, és a dir, els seus valors 
i la seva excel·lència de gestió.
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Els objectius del projecte 
estan alineats amb les 
necessitats del banc


