
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 70     
  
DIRECCIÓ Masia Cal Cego 

URBANITZACIÓ Cal Cego 

TIPOLOGIA  Zona verda pavimentada amb zona de parterre 

ENTORN  Zona verda rodejada de cases familiars 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada  5 - 6 m 

Perímetre tronc 50 - 100 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  4 m 

Perímetre tronc > 100 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 Maclura  

Nom científic Maclura pomifera 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port Capçada irregular 
Característiques generals Caducifoli. 

Escorça llisa de color gris. 

Fulles alternes i simples de 5 a 12 cm de 
longitud. Són oval-lanceolades amb el marge 
lleugerament ondulat, de color verd brillant. 

Fruit esfèric molt similar a la taronja, però no 
és comestible. 

 

  

Nom comú Plàtan 

Nom científic Platanus acerifolia 

Alçada  4 - 5 m 

Perímetre tronc 60 - 70 cm 

Port  Capçada arrodonida i ampla 
Característiques generals Caducifoli. 

Escorça es desprèn en plaques  de color 
marró. 

Fulles lobulades amb 3-5 lòbuls desiguals i 
dents desiguals. De color verd brillant per la 
faç i més clar i pubescent pel revers. 

Flors disposades en inflorescències 
esfèriques en grups de 2 a 3. 

El fruit esta envoltat per un vilà de pels de 
color marró. 

 

  

Nom comú Xiprer 

Nom científic Cupressus sempervirens 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 30 - 50 cm 

Port  Capçada poc estesa, estreta i columnar 
Característiques generals Perenne.   

 
Escorça prima de color marró grisenc amb 
fissures longitudinals.   
 
Fulles de color verd fosc, primes, 
escamades, aplanades i acabades amb 
punta obtusa.   
 
El fruit, és globós de forma oval-esfèric de 2 
a 4 cm de longitud.  

 


