
Campanes actuals

Nom campana Sant Antoni de Pàdua (1) (Referència 5708) 

Localització Sala de campanes

Diàmetre 34

Pes real 22 

Fonedor ROSES, HERMANOS (SILLA)

Any fosa 1951

Epigrafia terç
(2  cordons)  /
"SAN  ANTONIO  DE  PADUA.  #  #  #  "  /
(2 cordons)

Epigrafia mig

(00)  (creu  patriarcal)
(03) (marca de fàbrica monotip) "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE
/  ROSES  HNOS /  SILLA  (VALENCIA)  "
(06)  (Sant  Antoni)
(09) (anagrama Jesús) "JHS"

Epigrafia mig
peu

(2  cordons)  /
"RECTOR  FRAY  ANTONIO  BERENGUER  O.  F.  M.  CULLERA.
MCMLI.  "  /
(2 cordons)

Epigrafia peu (2 cordons)

Estat anterior
Mal orientada, amb la creu cap a dins. La campana tenia una truja de
ferro  MANCLÚS  vella  i  un  motor  de  vol  continu  a  (03).  Ubicada
damunt de la campana (2)

Protecció
Protecció  genèrica  per  trobar-se  en  un  edifici  protegit  (Bé  de
Rellevància Local)

Valoració
Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després
de documentar-la.

http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=412


Nom campana San Francisco de Asís (2) (Referència 5709) 

Localització Sala de campanes

Diàmetre 51

Pes real 79

Fonedor ROSES, HERMANOS (SILLA)

Any fosa 1951

Epigrafia terç SAN FRANCISCO DE ASÍS

Epigrafia mig
(00)  (gravat  Sant  Francesc  d´Assís),  (03)  (anagrama  Jesús),  (06)
(creu), (09) (marca de fonedor Roses Hnos)

Truja ferro Manclús nova

Estat de
conservació

bona

Mecanismes
per tocar

motor vol continu (03)

Valoració
Campana  sense  cap  valor  i  que  pot  refondre´s  després  de
documentar-la.

Instal·lació
La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els
valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Notes campana mal orientada: creu cap a dins

http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=412




Nom campana Maria Assumpta (4) (Referència 5711) 

Localització Sala de campanes

Diàmetre 74

Pes real 240

Fonedor ROSES, HERMANOS (SILLA)

Any fosa 1951

Epigrafia terç
(2  cordons)  /
"MARIA  ASUMPTA  #  #  #  #  "  /
(2 cordons)

Epigrafia mig

(00)  (creu)
(03) (marca de fàbrica monotip) "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE
/  ROSES  HNOS /  SILLA  (VALENCIA)  "
(06)  (Mare  de  Déu  envoltada  de  dos  àngels)
(09) (monograma de Maria)

Epigrafia mig
peu

(2  cordons)  /
"RECTOR  FRAY  ANTONIO  BERENGUER  O.  F.  M.  CULLERA
MCMLI.  #  #  #  #  "  /
(2 cordons)

Epigrafia peu (3 cordons)

Truja ferro Manclús nova

Estat de
conservació

bona

Mecanismes
per tocar

motor vol continu (03)

Nom campana
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Encarnación (3)
(Referència 5710) 

Localització Sala de campanes

Diàmetre 64

Pes real 146

Fonedor ROSES, HERMANOS (SILLA)

Any fosa 1951

Epigrafia terç
SANTÍSIMO  CRISTO  DE  LA  BUENA  MUERTE  Y  NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN.

Epigrafia mig
(03) (marca de fonedor Roses Hnos), (06) (crucificat), (09) (anagrama
Jesús)

Truja ferro Manclús nova

Estat de
conservació

bona

Mecanismes
per tocar

motor vol continu (03)

Valoració
Campana  sense  cap  valor  i  que  pot  refondre´s  després  de
documentar-la.

Instal·lació
La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els
valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Notes campana mal orientada: creu (crucificat) cap a dins

http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=412
http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=412


Valoració
Campana  sense  cap  valor  i  que  pot  refondre´s  després  de
documentar-la.

Actualització
de la fitxa

09-11-2009

Nom campana Corazón de Jesús (5) (Referència 5712) 

Localització Sala de campanes

Diàmetre 83

Pes real 368

Fonedor ROSES, HERMANOS (SILLA)

Any fosa 1939

Epigrafia terç

(2  cordons)
"CORAZON  DE  JESUS  #  1939  AÑO  DE  LA  VICTORIA.  #  "  /
(2  cordons)  /
(garlandes amb penjants)

Epigrafia mig

(00)  (cruz)
(03)  (marca  de  fàbrica)  "CTRS.  ROSES  HERMANOS  /  (escut
España)  /SILLA  VALENCIA"
(06)  (Cor  de  Jesús)
(09) (anagrama Jesús) "JHS"

Epigrafia mig
peu

(2  cordons)  /
"  #  #  "  "JUVENTUD CATOLICA DE CULLERA A SU MADRE LA
VIRGEN  DEL  CASTILLO"  (incis)  /
(2 cordons)

Epigrafia peu (2 cordons)

Truja ferro Manclús nova

Mecanismes
per tocar

motor vol continu (03), electromall (09)

Valoració
Campana  sense  cap  valor  i  que  pot  refondre´s  després  de
documentar-la.

http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=412
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