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Restauració de les campanes de Sant Sebastià d'Estaron

Com  recordareu,  el  passat  25  de  novembre  vaig  sol·licitar  quatre
pressupostos de la restauració de les campanes de Sant Sebastià d'Estaron, les
quals estan en un delicat estat de conservació i que són destacables per la seva
antiguitat (una campana del segle XIV i l'altra del XV).

Demanar els pressupostos era una manera de facilitar el treball posterior de
comparació de les ofertes i d'accelerar el procés. Hi havia posat de data límit el
mateix  cap de  setmana,  però  sols  hi  van contestar  dues empreses.  La tercera
contestà la seva falta d'interès pels treballs i la quarta empresa requerida va enviar
ahir mateix la seva oferta, però em semblava important d'incloure-la per tenir totes
les opcions.

Les  propostes  van  incloses  a  aquest  correu.  Les  resumiré  en  la  taula
adjunta, de la qual podem extreure les següents conclusions:

• No  és  fàcil  de  comparar  els  pressupostos,  ja  que,  potser  de  manera
voluntària, les empreses desglossen (o no) els imports. No obstant comptem
amb els totals que si es poden comparar.

• Sols  una  empresa  contempla  l'exposició  de  les  campanes  (que  es  va
demanar a tots.

• Cap empresa contempla els necessaris informes dels treballs realitzats.
• Sols una empresa va visitar in situ les campanes, el que indicaria un major

interès  pel  treball  tècnic.  No  obstant  eixa  empresa  és  justament  la  que
presenta  el  pressupost  més  indefinit,  i  que  a  més  no  inclou  treballs
necessaris com la pujada de les campanes o els treballs de paleta en el
campanar.

En conseqüència,  els  preus més ajustats,  corresponen a 2001 TYA,  una
empresa  amb gran  experiència  en  la  restauració  de  jous  de  fusta  antics,  però
s'eleven les despeses de ma d'obra, ja que l'empresa es troba a més de 500 km
(Massanassa – L'Horta).

ERMEC pareix descartable, encara que hagi visitat les campanes, pel seu
pressupost obert, que no inclou partides importants com la pujada o els treballs de
paleta en l'espadanya.

Finalment,  i  també per  proximitat,  CARVAJAL seria el  més recomanable,
ubicat a Alcoletge, a uns 150 km d'Estaron, tot i que aquesta empresa no té tanta
experiència en la restauració de jous de fusta antics. En aquest cas caldria fer un
estricte  seguiment  tècnic  per  què  l'empresa  treballi  segons  els  criteris  de
restauració i no pas segons les pràctiques habituals industrials.

Degut  a la  importància històrica del  conjunt,  segurament serà necessària
l'autorització  administrativa  per  part  de  la  Generalitat,  en  allò  que  li  correspon
d'acord amb la Llei del Patrimoni.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

http://www.campaners.com/francesc.llop/



Taula comparativa restauració campanes Sant Sebastià d'Estaron

16/12/2014

Empresa 2001 TYA CARVAJAL ERMEC PALLÁS
Neteja campana 1 150,00 € 207,30 €
Restauració jou campana 1 550,00 € 1.107,36 €
Batall campana 1 50,00 € 220,99 €
Suports al mur 200,00 €
Neteja campana 2 150,00 € 233,60 €
Restauració jou campana 2 600,00 € 1.123,51 €
Batall campana 2 310,00 € 253,14 €
Suports al mur 200,00 €
Mà d'obra campanar (inclosa pujada i transport al taller) 3.040,00 € 1.203,73 €
Mà d'obra taller 225,00 €
Restaurar dos jous de fusta, transport al taller i muntatge 3.967,00 €
Neteja de les dues campanes 835,00 €

TOTAL 5.475,00 € 4.349,63 € 4.802,00 €
IVA 21 1.149,75 € 913,42 € 1.008,42 €

6.624,75 € 5.263,05 € 5.810,42 €

Visita a Estaron per verificar la informació NO NO SÍ
Pujada de les campanes al campanar SÍ SÍ NO
Ma d'obra auxiliar. Paleta. SÍ SÍ NO

Exposició de les campanes (temps llarg) 900,00 €
Exposició campanes (temps curt) 400,00 €

Data de presentació del pressupost 26-11-2014 27-11-2014 15-12-2014 02-12-2014

L'empresa PALLÁS va manifestar que no li interessava el 
treball ja que anava en contra de la seva ideologia 
empresarial, basada en la substitució de jous i batalls 
(aquests amb canya de plàstic), conservant exclusivament les 
campanes.
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