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DIRECCIÓ Masia Can Nicolau 

URBANITZACIÓ Can Nicolau 

TIPOLOGIA Zona verda amb parterre 

ENTORN Zona verda rodejada de cases familiars 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Pi pinyoner 

Nom científic Pinus pinea 

Alçada  7 m 

Perímetre tronc >100 cm 

Port  Paraigua 
Característiques generals Perenne. 

L’escorça és robust de color marró-
vermellós. 

Les fulles són de forma aciculada, primes, 
flexibles i de color verd fosc blavós. Els 
fruits, les pinyes, són de forma oval-esfèrica 
de 8 a 14cm de longitud. Produeixen 
pinyons comestibles que cauen de l’arbre al 
cap de 3 anys de maduració.  

 

  
 

Nom comú Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada  3 - 4 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 Palmera dactilera 

Nom científic Phoenix dactylifera 

Alçada  3 - 4 m 

Perímetre tronc >80 cm 

Port Palmera 
Característiques generals Palmera dioica. 

Presenta un únic tronc recobert de restes de 
les fulles velles. 

Fulles de 6 m de longitud, pinnades i 
dividides en fragments de 40 cm de llarg. 
Les inferiors formen punxes. Flors de color 
groc i aromàtiques en el cas de les 
masculines. 

El fruit són els dàtils, ovalats i carnosos de 
color marró vermellós. 

 

  

Nom comú Acàcia comú 

Nom científic  Acacia dealbata 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 20 cm 

Port Capçada ampla 
Característiques generals  Perenne. 

Escorça llisa i de color marró grisenc. 

Fulles dividides en diversos folíols, de 2 a 5 
mm de longitud, són de forma ovalada i de 
color verd.  

El fruit és una llegum allargada de 5 a 9 cm 
de longitud de color marró al madurar.  

 

 


