
CATÀLEG ZONES VERDES CUNIT Fitxa Nº: 16  
  
DIRECCIÓ Plaça Solcunit 

URBANITZACIÓ Solcunit 

TIPOLOGIA Zona verda amb parterre amb zona d'esbarjo 

ENTORN Zona verda rodejada de zones verdes i cases familiars 

 

ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Acàcia comú 

Nom científic Acacia dealbata 

Alçada  2 – 3 m 

Perímetre tronc 20 - 30 cm 

Port Capçada densa 
Característiques generals  Perenne. 

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

Nom científic Picea abies 

Alçada  2 – 3 m 

Perímetre tronc 30 - 40 cm 

Port  Cònic 
Característiques generals Perenne. 

 
Escorça grisenca amb tonalitats vermelles. 
 
Fulles de coloració verd fosc, són en forma 
d’agulla. 
 
Els fruits són petites pinyes de color marró al 
madurar.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nom comú Pissardi 

Nom científic Prunus cerasifera 

Alçada   2 -3 m 

Perímetre tronc 20 - 40 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 Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada 4 – 6 m 

Perímetre tronc 50 - 120 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 Olivera  

Nom científic  Olea europaea 

Alçada  2 m 

Perímetre tronc 80 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.  

 
 


