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descripció de vegetació i paviment e 1 : 200

PLANTA PROPOSTA

Paviment de lloses de formigó 
sobre morter.

Solera de formigó ciclopi d’àrid 
provinent del paviment de rajoles 
ceràmiques i formigó de les grades 
prefabricades.

Aixecat de les lloses de pedra na-
tural per a la posterior reutilització 
com a nou paviment, empedrat.

Aixecat de les lloses de pedra na-
tural per a la posterior reutilització 
com a nou paviment, empedrat.

LLOSES PEDRA NATURAL
vermella

SOLERA FORMIGÓ        
CICLOPI

EMPEDRAT DE PEDRA 
NATURAL vermella

ESCOCELL 
d’arbre de nova plantació

ESCOCELL 
d’arbre existent

EMPEDRAT DE FORMIGÓ

MORERA PÈNDULA
(Morus Alba Pendula)

Distribució geogràfica _ introduït de 
l’Àsia de Est
Alçada _ 4 - 8 m.
Amplada de la copa _ 3 m
Diàmetre del tronc _ 20 cm
Forma pendular o ploranera. Ombra 
densa.
Caducifoli amb variacions en color del 
fullatge: groc i daurat, vermell i verd 
fosc. Fulles de 10-15 cm
Floració a la primavera (abril - maig) 
Flors blanquinoses de 1,5 cm
Fructificació a l’estiu (maig - juny) 
Mores amb gust dolç però insulses, de 3 
cm i de color blanc rosat. 

ERABLE NEGUNDO
(Acer Negundo)

Distribució geogràfica _ introduït 
d’Amèrica del Nord

Alçada _ 8 - 20 m
Amplada de la copa _ 4 - 6 m

Diàmetre del tronc _ 30 - 50 cm
Forma esfèrica.
Ombra densa.

Caducifoli. Fulles compostes de 5 folíols 
semidentats de 3-10 cm. 

Floració a la primavera (març-maig). 
Flors menudes, sense pètals i agrupa-

des en raïms penjants. 
Fructificació a principis d’estiu. El 

fruit és la sàmara, llavor amb una ala 
membranosa d’uns 2 cm que facilita la 

seva dispersió amb el vent. Surten en 
parelles formant un angle de 60 graus, 

en forma de ve baixa.

ERABLE DE NORUEGA
(Acer Platanoides Crimson King)

Distribució geogràfica _ introduït 
d’Amèrica del Nord

Alçada _ 10 - 12 m
Amplada de la copa _ 4 - 6 m

Diàmetre del tronc _ 30 - 40 cm
Forma esfèrica. Ombra densa.

Caducifoli. Variacions de color del 
fullatge: Fulles mitjanes 

 (12-15 cm ) de color vermell carmesí o 
porpra fosc a l’estiu. A la tardor el fullat-

ge es torna groc o daurat. 
Floració a la primavera (març - abril) 

raïms de flors groguenques petites (7 
cm) a les tiges nues.

Fructificació a la tardor - estiu. Fruits 
alats o sàmares que  

contenen les llavors, de 4 cm.

PI PINYONER
(Pinus Pinea)

Distribució geogràfica _ originari de l’est 
del Mediterrani però d’ús estès. 
Alçada _ 10 - 30 m.
Amplada de la copa _ 6 - 12 m
Diàmetre del tronc _ 30-50 cm
Forma de parasol. Ombra densa.
Perennifoli. No fa variacions en el color 
del fullatge: Fulles de gran tamany 
(10-20 cm ) de color verd fosc brillant i 
agrupades de dues en dues d’1-2 mm 
d’amplada.
Floració a finals de primavera.  Raïms de 
flors verdes  
engroguides petites (1,2 cm)
Fructificació a finals d’estiu. Són pinyes 
marronoses grans  
(10 cm) globoses continents dels pin-
yons (llavors)

PALMERA MEXICANA 
(Washingtonia Robusta)

Distribució geogràfica _ palmera introduïda, ori-
ginària del nord-oest de Mèxic

Alçada _ 10 - 35 m.
Amplada de la copa _ 4 - 6 m

Tronc robust i esbelt (Ø 30-50 cm), engrossat a la 
base, revestit amb les restes del fullatge sec. 

Forma de parasol. Poca ombra. 
Perennifoli. No fa variacions en el color del fullatge, 

sempre és verd brillant. Presenta fulles en forma de 
ventall, amb fils blancs, dividides fins la meitat i un 

pecíol d’1 m de llarg amb extrems espinosos.
Floració _ Primavera. Nombroses flors de color ro-

sat-taronja pàl·lid, 
aromàtiques

Fructificació _ Tardor. El fruit és una drupa esfèrica  
(Ø 6-8 mm) i de color negre blavenc, agrupats en 

raïms.


