
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 9      
  
DIRECCIÓ Cunit Diagonal (paral·lel a la via) 

URBANITZACIÓ Cunit Diagonal 

TIPOLOGIA Zona verda no asfaltada 

ENTORN Zona verda rodejada per una banda la via del tren, i per l'altre edificacions 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Morera 

Nom científic Morus alba 

Alçada 2 m  

Perímetre tronc 80 - 100 cm 

Port  Capçada arrodonida, estesa i ramificada 
Característiques generals 

Caducifoli. 
 
Tronc d’escorça grisosa.  
 
Fulles verdes de forma ovalada, toves i 
grans amb el marge serrat.      

 
  
Nom comú Àlber 

Nom científic  Populus alba 

Alçada  5 – 6 m 

Perímetre tronc 70 - 120 cm 

Port  Capçada frondosa i estesa 
Característiques generals 

Caducifoli. 
 
Té l’escorça blanca i llisa, presenta clapes 
de color negre amb els anys.  
 
Les fulles tenen 3 – 5 lòbuls verdes per la 
faç i amb toment blanc pel revers.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Xiprer 

Nom científic Cupressus sempervirens 

Alçada  3 m 

Perímetre tronc 30 - 90 cm 

Port  Capçada poc estesa 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.  

  
Nom comú Parquinsònia 

Nom científic Parkinsonia aculeata 

Alçada 2 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port Capçada poc densa 

Característiques generals Caducifoli. 
 
Escorça llisa de color marró grisenc. 
 
Fulles bipinnades de 20 a 30 cm de 
longitud. Presenten diversos folíols 
dentats de color verd. Flors de color groc 
amb petites taques vermelles en el pètal 
superior. 
 
Fruit de 8 a 10 cm de longitud, és una 
llegum de color marró.   

  

Nom comú Acàcia comú 

Nom científic Acacia dealbata 

Alçada 2 – 3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port Capçada ampla 
Característiques generals Perenne. 

 
Escorça llisa i de color marró grisenc. 
 
Fulles dividides en diversos foliols, 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.  

  

Nom comú Eucaliptus 

Nom científic Eucalyptus camaludensis 

Alçada 5 - 6 m 

Perímetre tronc > 100 cm 

Port Capçada ampla i ramificada 
Característiques generals Perenne. 

Escorça llisa i blanca, amb plaques  marró 
grisenques i tonalitats vermelles. 
Fulles lanceolades, amb el marge sencer i 
de color verd clar intens.  
Flors globulars de color blanc groguenc 
de 2 a 4 cm de diàmetre. 
El fruit és una càpsula amb un opercle 
punxegut de 5 a 8 mm de longitud, de 
color marró fosc.  



 


