ARXIU MUNICIPAL DE
TORELLÓ

FONS BANCA PUJOL, SUBIRACHS I CIA

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
- Codi de referència: CAT AMT 304
- Nivell de descripció: Fons
- Títol: Banca Pujol, Subirachs i Cia
- Dates: 1907 – 1957
- Volum i suport: 77 metres lineals, paper

1. ÀREA DE CONTEXT
- Nom del(s) productor(s): Banca Pujol Subirachs i Cia
- Història del(s) productor(s):
- Història arxivística:
La Banca Pujol, Subirachs i Cia va néixer al 1907 als baixos de l’edifici situat al
número 23 del carrer del Pont, antic emplaçament de la fàbrica del Tint (S.XVII –
XIX) i residència de la família Subirachs.
Durant els anys que la banca va estar en actiu, la documentació produïda restava
en les mateixes oficines, a la planta baixa del mateix edifici on s’hi accedia per una
porta interior situada dins del portal. Al 1958 amb la seva absorció per part del
Banco Latino i més tard pel Banco Popular, l’oficina es tancà i l’espai fou aprofitat
per a la família per a usos privats i comercials. Tanmateix, la documentació de la
Banca va restar més o menys íntegre a l’edifici familiar, ubicada ja, en una estança
del pis superior. Durant anys, la documentació restà col·locada sense contenidors
en una llarga prestatgeria de fusta.
Durant l’any 2005 i en l’execució de les obres a la finca, la família va decidir cedir el
fons documental de la Banca a l’Ajuntament de Torelló. El mateix estiu dos tècnics
de l’Arxiu municipal van estar treballant en la primera neteja superficial de la
documentació i la seva instal·lació en capses de trasllat.
Amb al seu ingrés a l’arxiu municipal i el trasllat d’aquest servei a les noves
instal·lacions del Mas Prat, es van poder iniciar les tasques des descripció del fons
documental, que va comptar amb l’ajuda econòmica de la Diputació de Barcelona.
Entre els anys 2009 i 2010 es van finalitzar les tasques d’inventari de la
documentació, que ha permès conèixer l’abast i el contingut del fons documental.

Es preveuen més intervencions en el fons, centrades en l’ampliació de la seva
descripció i classificació, així com, aprofundir en la neteja i desinfecció dels
documents més afectats.
- Dades sobre l’ingrés:
Durant el transcurs de l’any 2005 s’inicià el projecte d’obres a l’edifici familiar
de Can Subirachs. En aquest context la família es va plantejar el futur i destí del
fons de la Banca Pujol, Subirachs i Cia que ocupava una part de les golfes de la
casa. Tenint en compte la importància del fons, la seva singularitat, integritat i
vinculació amb el municipi de Torelló es va acordar la seva donació a l’Ajuntament
de Torelló, que en aquell moment ja treballava en el projecte de nou edifici per al
Servei d’Arxiu municipal.
L’acte de cessió entre l’Ajuntament de Torelló i la família va tenir lloc el 26 de
juliol de 2005 a la sala de plens.

2. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
-

Abast i contingut:
El fons conté els documents generats per la Banca Pujol, Subirachs i Cia des de

l’any de la seva fundació al 1907 fins al 1958 moment en el qual fou absorbida pel
Banco Latino. El fons està format per documentació comptable i financera, d’on
destaquen per sobre de tot, els llibres comptables i documentació bancària vària.
Es tracta d’una documentació molt específica, però d’importància cabdal en el
seu àmbit. Podria considerar-se un cas únic, ja que molts dels fons de les banques
locals van ser integrats en els fons de les entitats financeres més grans en el
moment de la seva absorció. Per aquest motiu, el fa un cas excepcional, perquè
permet conèixer el paper de la banca local a nivell català i l’estudi complet
d’empreses locals i el seu finançament.

3.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

-

Condicions d’accés: de consulta lliure, si bé la documentació està sotmesa a la

legislació vigent sobre accés i protecció de les dades personals.

4.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

-
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