
 

 

       Església de Sant Sebastià 

 

       25596 Estaron 

Adreçat a Francesc Llop i Bayo 

 

 

Estudi tècnic i econòmic per a la restauració de les campanes de: 

 

l’església de Sant Sebastià d’Estaron  

Comarca del Pallars Sobirà  (Lleida). 

 

segons la proposta i informació adjunta i de les fotos que hem pogut treure de la pàgina web 

http://www.campaners.com/php/campanar.php?numer=6231 

 

 

Estudi tècnic 

 

Com es pot observar, a l’espadanya hi tenen dues campanes que al no saber el nom en 

direm la campana petita i la grossa. Les campanes tenen multa antiguitat i s’han de restaurar 

amb molta cura per tractar-se d’un interès cultural excepcional. 

 

La campana petita te un diàmetre de 610mm que li correspon un pes específic de 131 kg de 

pes. La campana grossa amb un diàmetre de 660mm li correspon un pes específic de 166 kg 

de pes. 

 

Per a la seva restauració proposem desmuntar-les del seu lloc, netejar-les per treure totes 

les escames que s’han fet en el decurs dels anys deixant la seva protecció natural, cosa que 

permetrà escoltar el seu so original. 

            .../... 



 

 

.../... 

Pel que fa als jous, es restauraran totes les peces de fusta que donin garantia i fiabilitat. Si 

fos necessari canviar alguna peça, aquesta es farà amb el mateix tipus de fusta i forma 

original copiant l’estil de treballar la fusta de forma que no destaqui la fusta nova sobre la 

restaurada. Les peces metàl·liques s’aprofitaran i so fos necessari fer-ne alguna de nova no 

hi haurà cap problema de fer-les al mateix estil i forma. 

 

Als batalls, si no es necessari electrificar-les es poden aprofitar restaurant solament les peces 

gastades, canviant els cuirs i posant la seguretat oportuna per evitar-ne la caiguda. 

 

Per fer tota aquesta actuació caldria anar a buscar les campanes, portar-les al nostre taller, 

fer la restauració i després portar-les i deixar-les exposades per més endavant muntar-les a 

lloc. Tota aquesta actuació es documentarà amb fotografies d’abans i després. També es 

faran vídeos dels moments més interessants. 

 

En el cas que alguna de les dues campanes estigués  esquerdada es proposaria soldar-la o fer 

una rèplica de la mateixa campana conservant l’antiga. Si es decidís soldar-la, que seria 

l’opció més recomanable, es faria per mediació de la soldadura en calent que es fa a 

l’empresa Lachenmeyer de Nördlingen (Alemanya) i que ens dóna una garantia com si es 

tractés d’una campana nova (es passaria proposta i documentació al respecte) 

 

Valoració econòmica 

 

Restauració de les dues campanes, dels dos jous, els dos batalls i fer els braços per al 

bandeig manual. 

 

Campana petita. Neteja amb xorro de silicat d’alumini fins a deixar-la sense impureses que 

distorsionin el so. Preu de l’actuació  ...........................................................    207,30 € 

Campana grossa amb les mateixes actuacions de l’anterior ......................    233,60 € 



 

 

Restauració del jou de la campana petita amb braç per a brandar ............ 1.107,36 € 

Restauració del jou de la campana grossa amb braç per a brandar ........... 1.123,51 € 

Batall de ferro dolç tot d’una peça per a una campana de 131 kg. .............    220,99 € 

Batall de ferro dolç tot d’una peça per a una campana de 166 kg.  ............    253,14 € 

Desmuntar les campanes, portar-les al taller, fer totes les actuacions descrites per a la seva 

restauració, portar-les novament i muntar-les al seu lloc, costaria............. 1.203,73 € 

        Suma ............... 4.349,63 € 

        Iva 21%  ..........    913,42 € 

        Total ............... 5.263,05 € 

 

Garantia. 

 

Carvajal Campanes garanteix tots els material emprats en condicions normals de 

funcionament durant dos anys. Més de quaranta-cinc anys de treball i les instal·lacions fetes 

ens avalen. 

 

 

Alcoletge, 27 de novembre de 2014  

                    

               Josep Carvajal 


