
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 78    
  
DIRECCIÓ Plaça del Rei Jaume I 

URBANITZACIÓ Can Nicolau 

TIPOLOGIA Plaça pavimentada amb parterre i zona d'esbarjo 

ENTORN Zona verda rodejada de cases familiars 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Mèlia 

Nom científic Melia azedarach  

Alçada  4 - 5 m 

Perímetre tronc 60 - 100 cm 

Port  Capçada frondosa i estesa 
Característiques generals 

Caducifoli.  
 
Escorça fosca i llisa amb fulles alternes 
bipinnades.  
 
El fruit és una drupa globosa  i tòxica de 
color groc al madurar. 

 
  
 

Nom comú Pissardi 

Nom científic Prunus cerasifera 

Alçada  3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port  Capçada estesa i arrodonida 
Característiques generals 

Caducifoli.  
 
Escorça llisa i fosca.  
 
Fulles de color vermell molt fosc, el·líptiques i 
el marge serrat. Flor de color blanc rosat.  
 
El seu fruit és una drupa comestible de color 
vermell fosc. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Pebrer bord 

Nom científic  Schinus molle 

Alçada  3 -4 m 

Perímetre tronc > 100 cm 

Port 
 Penjant. Capçada arrodonida, ampla i 
frondosa 

Característiques generals Perenne. 

Escorça esquerdada i de color marró. 

Ramificacions penjants com el Salix 
babylonica. Fulles dividides en diversos 
folíols, de forma lanceolada i de color verd.  

El fruit és una drupa arrodonida de 4 a 7 mm 
de diàmetre de color vermell al madurar.  

 

  

Nom comú Desmai 

Nom científic Salix babylonica 

Alçada  6 - 7 m 

Perímetre tronc > 100 cm 

Port  Penjant. Capçada arrodonida 
Característiques generals Caducifoli. 

Escorça esquerdada i de color marró fosc. 

Fulles, de 8 a 15 cm de longitud, són 
estretes i lanceolades amb el marge sencer. 
Són de color verd fosc per la faç i més clar 
pel revers.  

Flors de color blanc groguenc.  

  

Nom comú Olivera 

Nom científic Olea europaea 

Alçada  2 -3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port  Capçada molt ramificada 
Característiques generals  Perenne.  

 
Escorça curta i molt esquerdada.  
 
Fulles coriàcies de forma el·líptica 
lanceolada. Tenen la faç de color verd fosc i 
el revés d’un verd molt clar.  
 
Del fruit, una drupa carnosa ovalada, s’obté 
l’oli.  

 


