
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 38    

  

DIRECCIÓ Jardins Satorre - Pago 

URBANITZACIÓ Ampliació Puig Pelós 

TIPOLOGIA Zona verda pavimentada amb parterre 

ENTORN Zona verda rodejada de cases familiars i carretera 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Troana 

Nom científic   Ligustrum lucidum 

Alçada 2 - 3 m 

Perímetre tronc 20 cm 

Port Capçada arrodonida 
Característiques generals 

Perenne.  
 
El tronc és d’escorça grisenca amb 
lenticel·les marcades.  
 
Fulles de forma el·líptica corbades cap a 
l’anvers i acabades en punxa.  Flors petites 
de color blanc. 

 

  

Nom comú Ametller 

Nom científic Prunus dulcis 

Alçada 2 - 3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port Capçada irregular i poc densa 
Característiques generals Caducifoli. 

 
Escorça esquerdada i de color gris fosc. 
 
Fulles simples de color verd intens de forma  
lanceolada i de 7 a 12 cm de longitud. 
 
El fruit és una drupa ovoide de 3 a 6 cm de 
longitud, de color verd tomentós, a dins 
presenta de 1 a 2 llavors comestibles. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada 4 -5 m 

Perímetre tronc > 70 cm 

Port Capçada irregular i poc densa 
Característiques generals 

Perenne. 
 
Escorça esquerdada i de color gris. 
 
Fulles, de 6 a 15 cm de longitud, són agulles 
fines de color verd. Flors masculines, de 
color groc. Les femenines en forma de cons 
marrons solitaris. 
 
El fruit són pinyes ovoides de 8 a 12 cm de 
longitud.  

  

Nom comú Garrofer 

Nom científic  Ceratonia siliqua 

Alçada 3 - 4 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port Capçada arrodonida i molt densa 
Característiques generals Perenne. 

 
L’escorça de color gris i llisa, esquerdada 
amb el pas dels anys. 
 
Les fulles són de forma arrodonida-ovalada 
amb el marge ondulat.  
 
El fruit, la garrofa, és una llegum coriàcia 
allargada, recta o torçada, comestible de 5 a 
20 cm de longitud.  

  

Nom comú Xop 

Nom científic  Populus simonii 

Alçada  4 – 5 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port Columnar 
Característiques generals Caducifoli. 

 
Tronc recte amb l’escorça llisa i blanca. 
 
Fulles alternes de 6 a 12 cm de longitud. 
Són de color verd fosc i brillant per la faç, 
verd clar pel revers. Marge lleugerament 
serrat però gairebé no s’aprecia. 
 
El fruit és una càpsula de color marró.  

 


