
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 14   
  
DIRECCIÓ Carretera Sant Antoni (FORA MAPA) 

URBANITZACIÓ Procunit 

TIPOLOGIA Zona verda poc urbanitzada amb zona d'esbarjo 

ENTORN Zona verda rodejada per cases familiars 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada  4 – 5 m 

Perímetre tronc 70 - 160 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 Morera 

Nom científic Morus alba 

Alçada  2 – 3 m 

Perímetre tronc 20 - 50 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 Olivera  

Nom científic Olea europaea 

Alçada  3 – 4 m 

Perímetre tronc 150 cm  

Port  Capçada molt ramificada 
Característiques generals 

Perenne. 
 
Escorça curta i molt esquerdada. 
 
Les fulles són 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 molt 
clar. 
 
El fruit, una drupa carnosa ovalada, s’obté l’oli.   

  
 

Nom comú Figuera 

Nom científic Ficus carica 

Alçada  2 – 3 m 

Perímetre tronc 60 cm 

Port  Capçada densa i arrodonida 
Característiques generals 

Caducifoli. 
 
El tronc, curt i gruixut, presenta l’escorça de 
color gris. 
 
Les fulles són de color verd, lobulades. 
 
El fruit, la figa, és carnosa i comestible, de 
forma  globosa, de color verd o morat fosc 
segons la varietat.  

 
  
 

Nom comú Palmera canària 

Nom científic Phoenix canadiensis 

Alçada  4 – 5 m 

Perímetre tronc > 100 cm 

Port  Palmera 
Característiques generals 

Palmera dioica. 
 
Presenta un únic tronc curt i gruixut recobert de 
restes de les bases de les fulles. 
 
Fulles, de 5 a 6 m de longitud, les inferiors són 
fortes espines. Són de color verd clar i 
presenten 150-200 pars de folíols. 
 
Fruit, dàtil comestible de 2 a 3 cm de longitud.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Pebrer bord 

Nom científic Schinus molle 

Alçada  2 – 3 m 

Perímetre tronc 50 cm 

Port  Penjant. Capçada arrodonida i ampla 
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.  

 


