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ESPÈCIES PRESENTS 

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   2 – 3 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 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.   
 
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 Margalló 

Nom científic Chamaerops humilis 

Alçada   1 m 

Perímetre tronc  < 50 cm 

Port  Palmera 
Característiques generals 

Palmera dioica. 

Tronc ramificat de poca alçada. 

Fulles grosses en forma de ventall, de 50 a 
80 cm de diàmetre, de color verd blavós. 
Pecíols llargs i recoberts de punxes. 

Fruit semblant als dàtils, de 3 a 4 cm de 
longitud, de color vermell quan esta madur. 

 
  

Nom comú Alzina 

Nom científic Quercus ilex 

Alçada   1 – 2 m 

Perímetre tronc  20 cm 

Port  Capçada arrodonida, ampla i frondosa 
Característiques generals Perenne.  

 
Escorça esquerdada i de color gris fosc.  
 
Fulles de forma ovalada-lanceolada amb el 
marge dentat.  
 
El fruit és un gla de 2 a 3 cm de longitud, 
oblong acabat en punta, el recobreix per la 
meitat una cúpula de color marró.  

 


