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

TORRE

ADREÇA:

X=436489.78

MUNICIPI:

Badalona

ÈPOCA:

s. XVI, renovació i escala s. XX (1943-49)
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CODINA
Y=4591820.59

AUTOR/A:
PROMOTOR/A:
TIPOLOGIA:

Masia fortificada

TITULARITAT:

Privada

ÚS:

Residèncial

CODI:

t.34-p

DESCRIPCIÓ:
La imatge és més d’un castell que d’una masia, ara bé, històricament la seva
funció ha estat la de masia.
Casa formada per tres cossos diferenciats:
El de l’esquerra, el més baix, és de construcció més moderna i el menys
interessant arquitectònicament. És de planta rectangular, de dues plantes amb teulada
a tres aigües.
Al centre està la torre de planta quadrada i cinc pisos d’alçada acabada en una
teulada a quatre vessants de forma piramidal.
El cos de la dreta amb planta rectangular, tres pisos d’alçada, el superior amb
forma de galeries i cobert per una teulada a tres vessants.
Les portes i finestres estan emmarcades amb pedra i tot el conjunt disposa
d’elements defensius com matacans, dos d’ells fent angle amb la paret de la torre i la
part més antiga de l’edifici (finals del ss. XV-XVI).
A destacar els antics cellers i el vestíbul i escala reformats per J. M. Jujol.
Tot el conjunt esta voltat per un mur que origina un pati interior. L’entrada és
per una porta coberta amb una teulada. Superfície total de 2980 m2.

CONTEXT:
Situada al Barri del Canyet, entre el Torrent de Fregons i la Carretera de
Badalona.

Data de la darrera actualització: Octubre

2001
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EVOLUCIÓ D’USOS:

Ús original: Masia fortificada
Ús actual: Habitatge unifamiliar

.
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
.
VALORACIÓ:

Bo
Casa molt interessant.

PROTECCIÓ PROPOSADA:

Conservació de la composició general i materials.
Reconstrucció i reparació del necessaari tant a la
casa com al jardí.

RÈGIM URBANÍSTIC:
.
RÈGIM DE PROTECCIÓ: …

Qualificació PGM 76: Zona 26: lliure permanent

REFERÈNCIA CADASTRAL:

.
000700200DF39B

DADES HISTÒRIQUES:
.
Al segle XIII ja existeix documentació amb el nom de Casa Pedrós. Situada a
la part alta de Canyet ha pertangut a diverses famílies nobiliaries que hi sojornaven a
temporades dedicades principalment a la cacera de l’ós i del senglar.
Al segle XVI, passà a la família Codina, ciutadà de Barcelona, de la que
prengué el nom. D’aquesta època és la part més antiga de la casa, el cos de la dreta,
que disposava de dos grans cellers, habitacions pels criats i les sales pels senyor al
pis on s’hi ubicava una capella.
El Nomenclàtor de 1860, la descriu com un “caserio”, situat a 3,3 km de la
capital de l’ajuntament. Format per dos edificis habitats constantment un de tres
plantes i l’altre de més de tres plantes.
L’any 1943, es feren obres de restauració encomenades a J.M. Jujol, que
reconstruí els matacans, va redecorar l’entrada i la barana fins al primer pis.
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