
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 93    
  
DIRECCIÓ Plaça del Jardí 

URBANITZACIÓ Els Jardins 

TIPOLOGIA Plaça amb funció de rotonda amb parterre 

ENTORN Zona verda rodejada de cases familiars i zones no edificades 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Olivera 

Nom científic Olea europaea 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 70 cm 

Port  Capçada molt ramificada 
Característiques generals  

Perenne.   
 
Escorça curta i molt esquerdada.  
 
Les fulles, coriàcies de forma el·líptica 
lanceolada de 3 a 9 cm de longitud. Tenen la 
faç de color verd fosc i el revés d’un verd 
clar.  
 
Del fruit, una drupa carnosa ovalada, s’obté 
l’oli. 

 
  
 

Nom comú Xop de canadà 

Nom científic  Populus canadensis 

Alçada  6 - 7 m 

Perímetre tronc 100 cm 

Port Capçada oberta i ampla 
Característiques generals Caducifoli. 

 
Tronc recte amb poques ramificacions, 
presenta una escorça esquerdada de color 
gris fosc. 
 
Fulles amb pecíol llarg i amb forma de cor 
ovalat, són de color verd fosc i presenten el 
marge serrat.  
 
Inflorescències penjants. El fruit és una 
càpsula.  

  
 
 
 
 
 



 

Nom comú Palmera 

Nom científic  Washingtònia filifera 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc > 50 cm 

Port  Palmera 
Característiques generals Palmera hermafrodita. 

Presenta un únic tronc molt robust i gruixut, 
sol estar cobert de les restes de fulles velles. 

Fulles, de 1 a 2 m de longitud, són de color 
verd grisenc, dividides en 50-60 segments 
amb filaments. Pecíol fins a 1,5 m de 
longitud, esta recobert per punxes.  

El fruit és una drupa ovoide de color negre i 
d’uns 6 mm de diàmetre. 

 
  

Nom comú Cirerer 

Nom científic Prunus avium 

Alçada  2 - 3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port  Capçada ampla 
Característiques generals Caducifoli. 

Escorça llisa i vermellosa. 

Fulles simples, ovalades amb el marge 
dentat. Són de color verd intens i rugoses per 
la faç, més llises pel revers.   

Les flors són de color blanc, mesuren entre 2 
i 3 cm de diàmetre. 

El fruit és una drupa ovoide de color vermell 
fosc comestible. 

 
 


