INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNC DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
DENOMINACIÓ:

CAN COLOMER

ADREÇA:

X=437183.28

MUNICIPI:

Badalona

ÈPOCA:

s. XVI, ampliacions i reformes s. XX

AUTOR/A:

.

PROMOTOR/A:

.

TIPOLOGIA:

.Arquitectura popular. Masia.

TITULARITAT:

Privada

ÚS:

.Habitatge

CODI:

t.24-p
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Y=4591753.91

DESCRIPCIÓ:
Antiga masia de tres cossos, de planta baixa, pis i golfes. Té la teulada a dues
vessants amb el carener perpendicular a la façana. La superfície és de 1962 m2.
La casa te edificis annexes, antigament de servei, avui convertits en estances.
Les ampliacions i reformes la han convertit en una casa senyorial de bonic aspecte.
Les façanes han estat estucades i cobeja interiors sumptuosos.
Situada dins el barri exagrícola de Pomar, en el subsòl s’hi troba una vil·la
romana.

CONTEXT:
A l’esquerra de la Riera de Pomar té el Turó de l’Home (364 m) al Nord. La
situació és la típica d’una vil·la romana d’aquesta comarca. Junt a la riera i protegida
del nord amb un turó que li amapara dels vents freds. La vista és amplia, mira a la
riera i al mar.

Data de la darrera actualització: Octubre

2001

64
EVOLUCIÓ D’USOS:

Ús original: Masia, ara habitatge
Ús actual: Habitatge

.
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
.
VALORACIÓ:

Bo

PROTECCIÓ PROPOSADA:

Conservació de la façana, de l’interior, la coberta
i el pati.

RÈGIM URBANÍSTIC:

P.G.M. 76: Zones 6b o 20 b. La zona 20 b queda
protegida pel Pla Parcial Pomar (habitatges)

RÈGIM DE PROTECCIÓ: …

.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

Important masia senyorial.

000800300DF39B

DADES HISTÒRIQUES:
Aaprofita l’emplaçament d’una vil·la romana.
.
Al s. XV el propietari conegut era en Jaume Colomer, aquest nom es manté al
s. XVIII, on es parla d’en Joan Colomer, mercader de Barcelona com a senyor del
mas.
Passa a diferents mans, els Pujol, els Senillosa fins el Baró de Terrades,
família Albert, que convertí la casa en Museu. Museu que fou traslladat a Barcelona
l’any 1960.
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