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Els inicis del Sindicat de Banquers de Barcelona, S.A. (SINDIBANK) es remunten 

a l'any 1883 quan, a la seu del Casino Mercantil de Barcelona, es constitueix com a Sindicat 
Professional de suport Sindical als Banquers de la província de Barcelona i la zona de 
Catalunya.  

A partir de 1910 es constitueix el Sindicat de Banquers de Barcelona, S.A., com a 
entitat bancària, on, a més d'iniciar i consolidar relacions comercials i financeres amb 
distintes institucions catalanes, es continua amb la seua labor sindical.  

A partir de 1932 va deslligant-se de l’activitat sindical i se centra més en l’activitat 
bancària, creant-se en esta data la Federació de Bancs i Banquers de Barcelona, entitat 
integrada dins del Sindicat de Banquers de Barcelona, però com un negociat independent 
per a desenvolupar la dita activitat sindical al si de la institució. 

En els anys de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) l'Entitat participa activament 
al costat de la República donant suport a la seua política d'esquerres i col·laborant-hi, tant 
militarment com econòmicament durant la contesa, tal com es confirma en diversos 
manifests i informes del seu fons documental que van ser enviats als seus afiliats (p. e. hi ha 
les crides a files de diversos afiliats o la recollida de fons per als milicians combatents en el 
front).  

Durant este període es prepara la separació de la Federació de Bancs i Banquers de 
Barcelona del Sindicat de Banquers de Barcelona, que inicia la seua activitat bancària per 
mitjà de la creada dependència dins de la mateixa institució anomenada Federació de Banca 
de Catalunya (1928-1929), secció creada dins del mateix Sindicat de Banquers de Barcelona 
per gestionar l'activitat bancària catalana.  

A poc a poc, estes mencionades entitats o dependències se separen del Sindicat de 
Banquers de Barcelona i es constitueixen com associacions independents que exerceixen la 
seua pròpia activitat.  

A partir de 1936 el Sindicat de Banquers de Barcelona inicia la seua pròpia activitat 
bancària de manera autònoma fins a l'any 1989. Al llarg d'este extens període de temps cal 
destacar les múltiples i fructíferes relacions econòmiques i financeres que s'estableixen amb 
nombroses institucions empresarials i bancàries, com també amb diverses institucions 
públiques, constituint-se l’entitat com una de les institucions més importants del panorama 
financer català.  

Durant el període de postguerra (aprox. 1939-1945), continuant amb la seua 
fructífera activitat sindical continuen ajudant econòmicament els banquers afiliats a la 
institució i en precàries condicions econòmiques pel desastre de la Guerra. 
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És llavors quan es constitueix com a Societat Anònima, passant-se a denominar, a 

partir dels anys cinquanta del segle XX, com Sindicat de Banquers,  S.A.  
 

El 1989, el SINDIBANK entra en un període de declivi i certa crisi econòmica pel 
que es qüestiona, entre altres possibilitats, obrir-se a nous mercats per continuar amb les 
fructíferes relacions econòmiques i financeres. Així, l'any 1991, venen part de les seues 
accions i capital social a la banca italiana Monte Dei Paschi di Siena, ampliant els seus 
beneficis econòmics i patrimonials i constituint-se com un dels primers grups financers en 
l'àmbit europeu. Fruit d'esta fusió l'entitat passa a adquirir la raó social de “SindiBank 
SB/MP”. Este auge econòmic es desenvoluparà en el quasi decenni de 1991-1999, 
constituint el període més pròsper de la institució, de major capital acumulat al seu poder.  

Finalment, a partir de 1999 és quan l'entitat entra en un període de dificultats i 
caiguda que la porta definitivament a l'absorció –mitjançant la seua compra– per part del 
grup financer Bancaixa.  


