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però no en ofi cines. El model de 
distribució de la banca actual és 
insostenible. Moltes ofi cines han 
caigut. De fet, els nostres fi lls no 
trepitjaran una ofi cina bancària 
en el futur perquè la majoria de 
gestions es faran online. No és es-
tratègic tenir més punts de servei 
així que, a curt termini, no obri-
rem cap més ofi cina. En adquirir 
la xarxa de BMN a Catalunya 

i Aragó buscàvem créixer. Ara 
hem de sabadellnitzar els punts 
adquirits. De fet, les ofi cines que 
s’havien de fusionar ja ho han fet. 
En algun moment, pot ser que 
n’adquirim alguna per aprofi tar 
una oportunitat concreta, però 
no serà habitual perquè no neces-
sitem créixer en perímetre, sinó 
en quotes de mercat. 

Des de la integració, les cues són 
una tònica a l’ofi cina principal i 
en altres. Com ho penseu solu-
cionar?
És un fet puntual i que passa no-
més en algunes ofi cines concretes. 
El problema està en vies de solu-
ció. Cal pensar que fa poc més de 
quinze dies des de la integració 

Geogràfi cament, quin percen-
tatge representa la zona Oest del 
Banc Sabadell en personal, ofi ci-
nes i volum?
Arran de l’adquisició de la xarxa 
d’ofi cines i del negoci fi nancer de 
BMN a Catalunya i Aragó, es va 
fer una reestructuració del banc a 
Catalunya i es va crear la Direcció 
Territorial de Catalunya, dividida 
en quatre potes: tres direccions re-
gionals i una direcció d’empreses, 
que la formen empreses a partir 
de 6 milions de facturació. 
Les tres primeres són Barcelona 
Ciutat, Catalunya Est i Catalun-
ya Oest, aquesta darrera amb seu 
a Vilafranca del Penedès.  En di-
mensió, la zona Oest comprèn 11 
zones que representen el 72% del 
territori, la integren 250 ofi cines i 
hi treballen unes 1.300 persones. 
Entre les tres regionals, facturem 
uns 40.000 milions d’euros i 
20.000 per la part d’empreses. 

Quines zones integren la Cata-
lunya Oest?
Està integrada per Vilafranca del 
Penedès, Tarragona Sud, Nord 
i Centre, la Segarra, l’Anoia, el 
Prat, Viladecans, Martorell, Llei-
da, el Garraf, el Baix Llobregat i 
el Bages.   

Amb aquestes dades a la mà, 
quasi podríeu ser un banc.
La volumetria de la Direcció Te-
rritorial de Catalunya és una mica 
més gran que la de tot el banc de 
fa deu anys, és la territorial més 
gran de totes.

I penseu a créixer o decréixer en 
ofi cines?
En volum sí que volem créixer, 

tecnològica. Ara ens hem trobat 
amb un cert efecte tafaner, que ja 
vam aprendre amb la integració 
de la CAM. Molta gent ve aquests 
dies a veure si la llibreta encara 
funcionava bé o com són els nos-
tres productes. A tot això s’hi han 
sumat les obres que estem fent a 
l’edifi ci i certes inseguretats dels 
treballadors a l’hora de portar a la 
pràctica la formació teòrica que 
tenen i el fl uxe normal de gent en 
ofi cines macro com aquesta.

I no us preocupa el fet?
Sí que ens preocupa i molt; hi 
estem treballant per solucionar-
ho. L’ofi cina principal ja tenia 
certs col·lapses abans, però ara 
es noten més. Ara tenim vuit 
llocs d’atenció al client mentre 
que abans n’hi havia cinc i hem 
instal·lat un aparell per donar nú-
meros i minimitzar les cues però, 
en dies puntuals, no les podem 
evitar. Per això, hem posat mit-
jans tecnològics nous, com lec-
tors de targetes i hi ha una impor-
tant inversió prevista per renovar 
els caixers, perquè es pugui fer el 
màxim d’operacions sense haver 
de fer cues a fi nestreta. Tenim un 
llistat amb els temps d’espera de 
cada ofi cina i podem dir, que a 
hores d’ara, s’ha reduït a la meitat 
respecte a la setmana passada.

I no es solucionaria amb més 
personal?
Aquests primers dies n’hem posat 
més. Cal tenir en compte que, 
amb la integració, nosaltres no 
hem fet cap retallada de personal 
a la comarca, sinó tot el contrari, 
l’hem incrementat. Hi havia pre-
vist un Expedient de Regulació 
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“Els nostres fi lls no 
trepitjaran una ofi cina 
bancària en el futur”
Josep Esteve dirigeix la regional Catalunya Oest de Banc Sabadell, una de 
les tres grans divisions de la territorial sorgida després de la integració de les 
oficines de Caixa Penedès a Catalunya i Aragó. Una integració que s’ha fet en 
menys de cinc mesos i que va culminar el cap de setmana del 12 d’octubre. Ara 
la seva tasca és “posar a velocitat de creuer” el que s’ha aconseguit.
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VOLEM CRÉIXER 
EN VOLUM PERÒ 
NO EN OFICINES. 
ARA HEM DE 
SABADELLNITZAR 
ELS PUNTS 
ADQUIRITS

Josep Esteve Gilabert (Gavà, 
1963). Graduat en Direcció de 
Recursos Humans per EADA i 
amb un PDD en IESE. 
Entre els anys 1979 i 1992 
va ocupar diversos càrrecs 
d’administració i gestió a 
l’ofi cina principal de Banc Sa-
badell a Cornellà de Llobregat. 
Del 1992 al 1995 va ser el dele-
gat de suport de zona (desenvo-
lupava diverses tasques en una 
àrea de suport d’expansió del 
banc i a la zona d’Hospitalet.  
Entre el 1995 i l’any 2000 va 
dirigir les ofi cines principals 
del Prat de Llobregat i de Cor-
nellà de Llobregat. Del 2001 al 
2008 va ser director de Zona 
de Banca d’Empreses. Del 
2009 al 2011, va ser nomenat 
Director de Banca Comercial i 
els anys 2011 i 2012 va ser el 
Director de Crèdit Immobilia-
ri Territorial. Enguany ha estat 
nomenat Director Regional de 
Catalunya Oest.
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que es produeixi.

Ens costa que la darrera amplia-
ció de capital del banc, les ofici-
nes de Caixa Penedès van tenir 
un paper important. 
Sí, tot i que per a aquestes ofi-
cines va ser la primera experièn-
cia en una ampliació de capital, 

perquè abans eren una caixa, van 
aconseguir col·locar 32 milions 
d’accions, cosa que representa 
uns 60 milions d’euros, un esforç 
molt important que cal valorar.

Quins objectius teniu per al 
2014?
Els objectius de Banc Sabadell 
són molt ambiciosos. Amb aques-
tes adquisicions, ens situem en 
una quota a nivell país del  7,7% 
i la voluntat és estar, en dos anys, 
a un 10% de quota, sense cap 
adquisició. Creiem que tenim la 
dimensió que hem de tenir per 
ser significatius a nivell de país 
i el que volem és créixer orgàni-
cament. Tanmateix, els objectius 
concrets per a l’any que ve encara 
no els tenim del tot definits.

Com veu la situació econòmica 
per a l’any vinent. Començarà a 
remontar?
Parafrasejant una exministra, no 
diré que no hi vegi encara “brotes 

verdes” a la situació actual, però 
notem senyals que hem tocat sos-
tre i que comencem a pujar len-
tament. 

Però si no flueix el crèdit no serà 
possible.
La demanda de crèdit és cada cop 
millor. Tenim moltes ganes de 
donar crèdits però, malaurada-
ment, no aconseguim invertir el 
que voldríem. 

Temporal d’Ocupació (ERTO) 
que finalment no s’ha dut a ter-
me, a canvi de certes mesures 
solidàries entre els empleats, 
com la renúncia a alguns dies de 
vacances i a una part del pla de 
pensions. Nosaltres ara hauríem 
de ser capaços de posar en mar-
xa la maquinària per rendibilitzar 
els llocs de treball en un horitzó 
de dos anys. El meu encàrrec és 
posar tot això que hem adquirit a 
velocitat de creuer.

Recentment, es van presentar els 
resultats del tercer trimestre de 
2013, que dupliquen els resul-
tats obtinguts en el 2012.  Tan-
mateix, el client surt poc al ba-
lanç. Teniu dades de satisfacció 
dels clients?
Sí que les tenim, però no actualit-
zades. El que està clar és que Banc 
Sabadell lidera tots els índexs de 
qualitat de la banca que es pu-
bliquen a nivell estatal. Quan es 
donen totes aquestes dades en la 
presentació dels números, és per-
què ens dirigim als analistes, però 
l’eficiència és una ràtio, que té un 
numerador i un divisor. Aquesta 
ràtio es pot rebaixar posant menys 
gent al divisor o posant més xifra 
al numerador. La nostra feina és 
incrementar el numerador. 

La ràtio de morositat del banc és 
del 12,61%. Aquest percentatge 
és similar al de la nostra zona?
Sí, a la zona Catalunya Oest te-
nim un percentatge molt  similar 
al del banc. Aquesta ràtio s’ha in-
crementat en el darrer trimestre 
per un tema tècnic i ara estem 
en pic, però no s’ha d’anar mas-
sa més enllà. A més, nosaltres no 
tenim massa exposició immobi-
liària. De fet no hem portat res al 
SAREB perquè  quan vam adqui-
rir les oficines de Caixa Penedès a 
Catalunya i Aragó, BMN ja havia 
portat els actius crediticis i els im-
mobles que tenia al banc dolent.  
Podem dir, a més, que Banc Sa-
badell no ha fet cap desnonament 
en primeres residències, un fet 
que poques entitats poden dir. 

Quina valoració en feu de la 
integració tecnologica que es 
va fer el cap de setmana del 12 
d’octubre? Hi va haver cap pro-
blema?
Cal fer-se càrrec de la dimensió 
del procés que hem viscut, una 
integració que s’ha fet en només 
cinc mesos. El cap de setmana 
del 12 d’octubre es va realitzar el 
traspàs de 545 milions de dades 
de BMN a Banc de Sabadell i 
l’operació va ser un èxit. Aques-
ta és la onzena fusió que fem, 
així que tenim prou experiència 
en el tema. Cal pensar que, en la 
primera integració que vam fer, 
amb el NatWest, vam trigar dos 
anys a fer-la. Ara tenim un equip 
d’integració molt acostumat a 
aquest tipus de transaccions, que 
informa de qualsevol incidència 

BANC SABADELL 
LIDERA TOTS 
ELS ÍNDEX DE 
QUALITAT DE LA 
BANCA QUE ES 
PUBLIQUEN A 
NIVELL ESTATAL

LES CUES SÓN 
UN FET PUNTUAL 
DELS PRIMERS 
DIES POSTERIORS 
A LA INTEGRACIÓ. 
ESTEM 
TREBALLANT PER 
SOLUCIONAR-HO

Quins són els productes que més 
demanda tenen?
El nostre producte estrella és el 
compte Expansió que no té co-
missions per a les persones amb 
un ingrés mensual de 700 euros. 
A més, es torna el 3% dels princi-
pals rebuts domèstics domiciliats.

Fa poc vau presentar el projecte 
BStartup. En què consisteix?
Un projecte que vol facilitar línies 
de crèdit a emprenedors. Es tracta 
d’un  programa de desenvolupa-
ment empresarial dirigit a im-
pulsar el creixement d’empreses 
joves, especialment aquelles amb 
un projecte innovador i perfil tec-
nològic. Tenim un grup d’anàlisi, 
capitanejat per Dídac Lee, conse-
ller delegat d’Inspirit i reconegut 
emprenedor del sector tecnolò-
gic que, amb el suport d’experts 
del banc, es mirarà amb molta 
cura els projectes que es presen-
tin.Amb aquest objectiu, i entre 
altres mesures adoptades, s’han 
seleccionat més de 50 sucursals 
pròximes a nuclis d’emprenedors, 
entre les qual es troba la seu vila-
franquina, el personal de les quals 
serà format específicament per 
poder atendre aquesta mena de 
clients.

Coneixia el Penedès personal-
ment?
Sí. Estem a la comarca des de prin-
cipis de juny i, a més, en l’anterior 
càrrec que ocupava, vaig parlar 
amb diversos promotors  immo-
biliaris de la comarca. Ara estic 
coneixent tota la zona Catalunya 
Oest però on més temps estic és a 
Vilafranca i comarca. He estat en 
les actuacions castelleres de Sant 
Fèlix i de Tots Sants i també en el 
concert de presentació en societat 
del banc que es va fer a l’Auditori. 
Hem demostrat que tenim una 
implicació important amb la so-
cietat penedesenca i, per això, no 
hem volgut trencar cap lligam 
emocional amb el cor de Caixa 
Penedès. La sensibilitat del banc 
amb el Penedès està demostrada i 
és ben visible. Un indicador molt 
clar és que, no és per casualitat, 
que la seu de la regional Catalun-
ya Oest sigui a Vilafranca, on era 
la seu històrica de l’entitat.

I per això dos protagonistes de 
la campanya “Seny” són del Pe-
nedès?
Sí, a l’hora de dissenyar la cam-
panya teníem clar que teníem el 
reconeixement dels clients dels 
valors que identifiquen el banc. 
El problema era que calia donar 
a conèixer la marca. Per això es 
va pensar en l’eslògan “Seny” i en 
la imatge de Pep Guardiola, una 
persona que representa aquests 
valors. En el cas del Penedès, es va 
escollir el casteller David Miret i 
el físic i meteoròleg Toni Mestres 
perquè són dues persones molt 
conegudes que es caracteritzen 
per aquests valors. 
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