Rellotge del campanar de Santa Maria dels
Socors
Collsuspina
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Moianès
c/ Nou, 4. 08178 Collsuspina

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.82541
2.17488
431479
4630721

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Santa Maria dels Socors
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08070-101
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1969
Manufactuas Blasco
Bo
Inexistent
Sense accés
Social
Privada
Bisbat de Vic. C/ Santa Maria, 1. 08500 VIC

María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dc., 20/11/2013 - 01:00

Descripció
Rellotge ubicat a la torre del campanar de l'església dels Socors de Collsuspina.
Exteriorment es veu l'esfera i a l'interior es conserva la maquinària, el pèndul i els pesos.
L'estructura i la bancada és tota de ferro, els eixos i pinyons d'acer, les rodes, contrapesos i
alguns pinyons són de llautó, els dos pesos són de ferro, la tija del pèndul i la bancada són
de fusta.
Observacions:
Malauradament, el 28 de maig de 2014, va caure un llamp al campanar i va fer malbé
l'esfera del rellotge.

Història
L'any 1969 l'Ajuntament de Collsuspina encarrega la fabricació d'un rellotge per posar al
campanar de l'església de Santa Maria dels Socors de Collsuspina. El rellotge el va fabricar
Manufacturas Blasco, empresa ubicada al barri de Roquetes de Tortosa. El rellotge és el model
Monumental Modern, que es dona corda per si mateix amb remuntatge electrònic dels pesos,
soneria d'hores amb repetició i de quarts. Per la soneria s'instal·len dos martells moderns
giratoris. L'esfera és de 120 cm de diàmetre de vidre, numeració àrab negre sobre fons esmerilat
blanc. El cost total del rellotge va ser de 79.790 pessetes. L'any 2008 es va restaurar el rellotge,
a càrreg del rellotger Xavier Mercadé Pascual. Al campanar hi ha una campana feta pel
campaner francès Simon Faillet en 1592.

Bibliografia
Rellotge del campanar del poble de Collsuspina. 1 d'Agost 2008. Fulletó realitzat amb motiu
de la inauguració de la restauració del rellotge. Ajuntament de Collsuspina.
Mercadé rellotgers S.L. (2008). Projecte de restauració del rellotge del campanar de
Collsuspina.
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