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TIPOLOGIA Plaça amb parterre i zona d'esbarjo 

ENTORN Zona verda rodejada de cases familiars 

 
ESPÈCIES PRESENTS 

Nom comú Washingtònia 

Nom científic  Washingtònia filifera 

Alçada  4 m 

Perímetre tronc  < 100 cm 

Port  Palmera 
Característiques generals  

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 Pi blanc 

Nom científic Pinus halepensis 

Alçada  5 – 6 m 

Perímetre tronc 130 - 150 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 Parquinsònia 

Nom científic  Parkinsonia aculeata 

Alçada  2 – 3 m 

Perímetre tronc  60 cm 

Port  Penjant. 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 Calocedrus 

Nom científic  Calocedrus decurrens 

Alçada  5 – 6 m 

Perímetre tronc 70 - 80 cm 

Port  Cònic i columnar 
Característiques generals 

Perenne. 
 
Escorça esquerdada longitudinalment de color 
marró vermellós. 
 
Fulles en forma d’escama semblants a les de 
la Thuya orientalis, són de color verd fosc 
brillant i desprenen un olor característic a 
resina si es froten. 
 
Les flors femenines són cons ovoides i 
punxeguts de color verd clar.  

 


