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NO DE
FITXA

                    EXEMPLAR I  ESPÈCIE

 1  Plàtan de la Corxera ( Platanus hibrida )
2 Plàtans de Can Rosselló ( Platanus hybrida )
3 Plàtan del Col.legi Gaziel (1 )  ( Platanus x hispanica )
4 Plàtan del Col.legi Gaziel (2 )  ( Platanus x hispanica )
5 Plàtans del Passeig ( Platanus x hispanica )
6
7
8 Til.lers de la Casa de les Puntxes ( Tilia sp. )
9 Eucaliptus del cementiri ( Eucalyptus sp. )
10 Eucaliptus de Plaça Murlà ( Eucalyptus sp. )
11 Eucaliptus de la carretera de St. Pol ( Eucalyptus sp. )
12 Eucaliptus de la urb. Urcatosa ( Eucalyptus sp. )
13 Eucaliptus del Mas Miomi ( Eucalyptus sp. )
14 Eucaliptus de l'Asil Surís ( Eucalyptus sp. )
15 Eucaliptus de St. Pol ( Eucalyptus sp. )
16 Teix de Can Vilaret ( Taxus baccata )
17 Suros de Can Buscarons ( Quercus suber )
18 Suro de la Volta de l'Atmetller ( Quercus suber )
19 Suro de can Balmanya ( Quercus suber )
20 Suros de la riera de St. Amanç ( Quercus suber )
21 Suros del carrer Corunya ( Quercus suber )
22 Suros de St. Amanç ( Quercus suber )
23 Alzina i suro  de Cal Panarro ( Quercus suber i Quercus ilex )
24 Alzines de Can Miralls ( Quercus ilex )
25 Roure de Can Manau ( Quercus humilis )
26 Roures de la carretera de Castell d'Aro ( Quercus humilis )
27
28 Pi de la Figuera ( Pinus pinea )
29 Pi de la casa Girbau-Domènech de St. Pol ( Pinus pinea )
30 Pi  de St. Pol ( Pinus pinea )
31 Pi de Mas Trempat ( Pinus pinea )
32 Pi de Mas Cabanyes ( Pinus pinea )
33 Pi de St. Elm ( Pinus pinea )
34 Pins del carrer Gravina ( Pinus pinea )
35
36 Pi de la Volta de l'Atmetller ( 1 ) ( Pinus pinea )
37
38 Pi de la Volta de l'Atmetller ( 3 ) ( Pinus pinea )
39 Pi de la Volta de l'Atmetller ( 4 ) ( Pinus pinea )
40 Pins del carrer de Ginebra (1) (Pinus pinea)
41 Pi de St. Amanç ( Pinus pinea )
42 Pi de la urb. Santa Julia ( Pinus pinea )
43 Pi de la Casa Surís-Estrada de St. Pol ( Pinus halepensis )
44 Pi de la urb. St. Amanç ( 1 ) ( Pinus halepensis )
45 Pi de la urb. St. Amanç ( 2 ) ( Pinus halepensis )
46 Pi de la urb. St. Amanç ( 3 ) ( Pinus halepensis )
47 Pins del carrer Maragall ( Pinus halepensis )
48 Pins dels Jardins Juli Garreta ( Pinus halepensis )
49 Pi de la Casa de les Puntxes de St Pol( Pinus pinaster )
50 Pi del Sot dels Canyers ( Pinus pinaster )
51 Pi de la urb. Urcatosa ( Pinus sp. )
52 Pi de la Casa Surís-Estrada de St. Pol ( Pinus canariensis )



53 Xiprer de la Casa de les Puntxes ( Cupressus macrocarpa )
54 Xiprer de la corxera ( Cupressus macrocarpa )
55
56 Xiprer de la urb Urcatosa ( Cupressus macrocarpa )
57 Xiprers de la Ronda Joan Cases ( antiga via del tren ) ( Cupressus macrocarpa )
58 Xiprer de la Volta de l'Atmetller ( Cupressus macrocarpa )
59 Xiprer "aurea" de l'Asil Suría  ( Cupressus macrocarpa )
60 Xiprer " aurea"de l'Horta d'en Palahí ( Cupressus macrocarpa  var. aurea )
61 Xiprer "aurea" de la urb. Urcatosa ( Cupressus macrocarpa var. aurea )
62 Xiprers del cementiri ( Cupressus sempervirens  )
63 Xiprer del cementiri ( zona neutra ) ( Cupressus sempervirens )
64 Xiprers blaus del carrer Miquel Mateu ( Cupressus arizonica var. glabra )
65 Xiprer d'arizona de la urb. Urcatosa ( Cupressus arizonica )
66 Cedre de la urb. Urcatosa ( Cedrus atlantica )
67 Cedres de la carretera de Palamós ( Cedrus deodara )
68 Cedre de la Casa Domènec-Girbau de St. Pol ( Cedrus deodara )
69 Cedre de la urb. St. Amanç ( Cedrus deodara )
70 Cedre del Xalet Barraquer ( Cedrus atlantica )
71 Cedre de la Casa Surís-Estrada de St. Pol ( Cedrus atlantica )
72 Picea del Xalet de Can Rius ( Picea sp. )
73 Pollancres de la Plaça Murlà ( Populus sp. )
74 Oms de Can Rosselló ( Ulmus sp. )
75 Morera del Gaziel ( Morus alba )
76 Ailant de la Plaça del Monestir ( Ailantus altissima )
77 Magnòlia de l'Avinguda Tueda ( Magnolia grandiflora )
78 Magnòlia de la Casa Girbau ( Magnolia grandiflora )
79 Magnòlies de l'Horta d'en Palahí ( Magnolia grandiflora )
80 Magnòlia de Can Vilaret ( Magnolia grandiflora )
81
82 Trèmol de la corxera ( Populus tremula )
83 Acers Negundos de l'Horta d'en Palahí ( Acer Negundo )
84 Llorer del Sot dels Canyers ( Laurus Nobilis )
85 Troana de Can Pujol ( Ligustrum lucidum )
86 Castanyer d'Índies de la Corxera ( Aesculus hippocastanum )
87 Caki del Molí d'en Blanch ( Diospyros kaki )
88 Figuera del Molí d'en Balnch ( Ficus carica )
89 Atmetller del Col.legi del Cor de Maria ( Prunus dulcis )
90 Ametller del carrer de Bartrina (1) (Prunus dulcis)
91 Garrofers de la Volta de l'Atmetller ( Ceratonia siliqua )
92 Robínies de la riera de les Comes ( Robinia pseudoacacia )
93 Robínia de l'Estació (Robinia pseudoacacia )
94 Noguera de Can Pujol ( Juglans regia )
95 Palmera del teatre ( Phoenix canariensis )
96
97 Palmera de St. Pol ( Phoenix canariensis )
98 Palmeres del carrer Eres ( Phoenix canariensis )
99 Palmeres de la Casa de les Puntxes ( Phoenix canariensis )
100 Palmera dels jardins interiors del carrer Campmany ( Phoenix canariensis )
101 Palmera de Can Mainegre ( Phoenix canariensis )
102 Palmeres dels Jardins Juli Garreta ( Phoenix canariensis )
103 Palmera washingtonia del la Casa de les Puntxes ( Washingtonia filifera )
104 Palmeres de Can Miomi (Washingtonia robusta )
105 Margallons ( o “ Palmitos” ) de la urb. Urcatosa ( Chamaerops humilis )
106 Oms del Passeig Rius i Calvet ( Ulmus pumila )



107 Plàtans de la carretera de Girona ( Platanus hybrida ) 
108 Roures de les Comes ( Quercus humilis ) 
109 Roure de la urb. Vilar d’Aro ( Quercus humilis ) 
110 Roures i suro del Mas Consol ( Quercus humilis i Quercus suber ) 
111 Alzines de la Rambla del Portalet ( Quercus ilex ) 
112 Oliveres de Can Manau ( Olea europaea ) 
113 Pi de Can Figueres ( Pinus pinea ) 
114 Pi del Mas Negat ( Pinus pinea ) 
115 Pi del Mas Mayol ( Pinus pinea ) 
116 Pi de la urb. Mas Toi ( Pinus halepensis ) 
117 Xiprer de la carretera de St. Pol ( Cupressus macrocarpa ) 
118 Xiprers de Port Salvi ( Cupressus macrocarpa ) 
119 Xiprer del carrer St. Fèlix Màrtir ( Cupressus sempervirens ) 
120 Cedre de la urb. de Mas Trempat ( Cedrus atlantica ) 
121 Araucaria de la carretera de St. Pol ( Araucaria araucana ) 
122 Araucaria de St. Pol ( Araucaria heterophylla ) 
123 Llorers de la carretera de St. Pol ( Laurus nobilis ) 
124 Magnolia dels jardins interiors del c/ Campmany ( Magnolia grandiflora ) 
125 Magnolia dels jardins interiors del c/ Penitència ( Magnolia grandiflora ) 
126 Magnolia de l’Avinguda Europa ( Magnolia grandiflora ) 
127 Bellaombra de St. Elm ( Phytolacca dioica ) 
128 Alvocater del carrer  Surís ( Persea americana ) 
129 Acacia de la urb. Urcatosa ( Acacia sp. ) 
130 Garrofer del c/ Sobrevia 
131 Palmera dels jardins interiors de la Placeta de St. Joan ( Phoenix canariensis ) 
132 Palmera de la Via del tren ( Phoenix canariensis ) 
133 Palmera washingtonia del carrer d’Antoni Ferrer ( Washingtonia filifera ) 
134 Trachycarpus de la casa Trachsler ( Trachycarpus fortunei  ) 
135 Trachycarpus de l’Hospital vell ( Trachycarpus fortunei  ) 
136 Margalló ( o “palmito” ) de la Casa Maruny ( Chamaerops humilis ) 
137 Margalló ( o “palmito” ) de la Casa Trachsler ( Chamaerops humilis ) 
138 Brahea de la urb. Urcatosa ( Brahea armata ) 
139 Cyca de l’Hospital Vell ( Cyca revoluta ) 
140 L’Arbre de l’amor de l’horta de can vilaret ( Cercis siliquastrum) 
141 L’Arbre de l’amor del jardí de la casa ( Cercis siliquastrum) 
142 Desmai de la riera de les comes ( Salix babylònica) 
143 Morera de l’escorxador ( Morus alba) 
144 Suro de les comes (Quercus suber) 
 
 
 
 
 



PLÀTAN DE  LA CORXERA Platanus x hispanica FITXA 1 / PLÀNOL 2- Punt 1 
 

ASPECTE GENERAL Bones condicions estructurals i fitosanitàries 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  310 cm 
 Alçada aproximada 23 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
19 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Destaca per la seva altura i 

amplada.Forma ovoidal 
 Ramificació Regular, uniforme i ben 

distribuïda. Tronc principal 
que es ramifica a una 
determinada alçada. 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels arbres més ben 

formats i de més alçada del 
municipi 

LOCALITZACIÓ Al pàrking de la Corxera, 
entre el Poliestportiu i el 
Teatre Municipal 

 
 



PLÀTANS  DE  CAN 
ROSSELLÓ  

Platanus x hispanica FITXA 2/ PLÀNOL 3- Punt 1 
UTM: 19585007 

ASPECTE GENERAL 2 Plàtans de dimensions considerables, sobretot el 
perímetre 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoidal 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Situats dins el jardí de la fàbrica de Can 

Rosselló ( o Ileco ). En un principi 
destaquen per tenir una volta de canó 
considerable..  

LOCALITZACIÓ Dins del jardí de l'antiga fàbrica de Can 
Rosselló, darrera el mur de pedra que 
l'envolta i que ressegueix el carrer 
Mascanada. Prop de la casa antiga de 
Can Rosselló.() 

 
 



PLÀTAN DEL COL.LEGI 
GAZIEL ( 1 ) 

Platanus x hispanica FITXA 3/ PLÀNOL 4- Punt 1 
UTM: 2060401 

 
ASPECTE GENERAL Plàtan gran, de capçada ampla 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  252 cm. 
 Alçada aproximada 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Regular    
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels dos plàtans més grans del 

col.legi Gaziel. 
LOCALITZACIÓ Col.legi Gaziel, davant la porta 

d'entrada de l'edifici vell 
 



PLÀTAN DEL COL.LEGI 
GAZIEL 

Platanus hybrida FITXA 4 / PLÀNOL 4- Punt 2 
UTM:2060401 

ASPECTE GENERAL Plàtan gran, de capçada ampla 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  242 cm. 
 Alçada aproximada 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Regular    
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels dos plàtans més grans del 

col.legi Gaziel. 
LOCALITZACIÓ Col.legi Gaziel, entre l'edifici nou i el 

vell. 
 
 



PLÀTANS DEL PASSEIG  
 

          Platanus x hispanica FITXA  5/ PLÀNOL  23- Punt 4  

ASPECTE GENERAL Plàtans en general en bon estat, de dimensions mitjanes 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada El.líptica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a pocs 

metres 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS La importància d'aquests exemplars s'ha 

d'entendre en conjunt, com a elements 
característics del nostre passeig.  

LOCALITZACIÓ Passeig del Mar 
 
 
 



TIL.LERS DE MASCANADA   Tilia sp. FITXA 6 / PLÀNOL 2 - Punt 13  

 
ASPECTE GENERAL 2 fileres de tilers ben formats, de dimensions mitjanes. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  .150 cm. ( els exemplars més 

gruixuts ) 
 Alçada aproximada  10 m aprox. 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Abundant, a certa alçada del tronc 

principal 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Fileres de tilers molt característiques 

d'aquest espai. Destaquen per la 
seva antiguitat i per ser una espècie 
no gaire comuna dins del municipi 

LOCALITZACIÓ Carrer Narcís Massanas. 
 
 



TIL·LER DE LA CARRETERA 
DE PALAMÓS 

Tilia sp FITXA 7/ PLÀNOL 5- Punt 1 

 

ASPECTE GENERAL Bon estat, de gran alçada i forma regular 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma regular, ovoidal 
 Ramificació Regular, amb una branca principal 

que  es ramifica. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Per a la determinació de les 

característiques quantitatives 
d’aquest arbre caldria poder 
accedir a la finca on està situat. A 
priori destaca per la seva altura i 
amplada de capçada i perquè es 
tracta d’una espècie no gaire 
comuna a la nostra població.Es 
troba situat en una zona pendent 
de reformar urbanísticament.  

LOCALITZACIÓ Rotonda de confluència c/ 
Palamós i Avinguda Tueda 

 



TILERS DE LA CASA DE LES 
PUNTXES DE ST. POL. 

          Tilia sp. FITXA  8/ PLÀNOL 7 - Punt 17  
UTM: 3665811 

ASPECTE GENERAL 7 tilers de bon port 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  220 cm ( els exemplars més 

grans ) 
 Alçada aproximada  Més de 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  10 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica de manera 

abundant 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Es troben situats en dos fileres 
LOCALITZACIÓ Jardí de la casa de les Puntxes. Passeig de 

St. Pol, 55. 
 
 



EUCALIPTUS DEL 
CEMENTIRI 

Eucaliptus sp. FITXA 9/ PLÀNOL 3- Punt 2 
UTM: 1755101 

 
ASPECTE GENERAL Eucaliptus molt gran, ben conservat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  455 cm.  
 Alçada aproximada + 20 m ( difícil de calcular )
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
16 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Regular, ovoïdal 
 Ramificació Ramificació lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  És l'eucaliptus més ben format del 

municipi. Juntament amb els eucaliptus 
de St. Pol i de la Volta de l'Atmetller, 
són els que tenen una volta de canó més 
gran.  

LOCALITZACIÓ Cementiri Municipal, zona neutra. 
 
 



EUCALIPTUS DE LA 
PLAÇA MURLÀ 

Eucalyptus sp. FITXA 10 / PLÀNOL 1-Punt 2 

 
ASPECTE GENERAL Gran alçada i capçada no massa densa ni regular 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  370 cm 
 Alçada aproximada 23 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
23 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma més o menys ovoidal 
 Ramificació Tronc principal que es 

ramifica lateralment de 
forma no massa regular. 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels arbres de més 

alçada del municipi 
LOCALITZACIÓ Plaça Murlà, entre el nou 

Hospital municipal i el 
carrer Bourg de Peage 

 
 



EUCALIPTUS  DE LA 
CARRETERA DE ST. POL  

Eucalyptus sp. FITXA 11/ PLÀNOL 6- Punt 1 

 
ASPECTE GENERAL Tronc de molta grandària i brancam dens 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  460 cm 
 Alçada aproximada 20 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
17 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma ovoidal, capçada densa 
 Ramificació Tronc principal ramificat 

lateralment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels arbres del municipi amb 

un perímetre de tronc més elevat. 
LOCALITZACIÓ Carretera de St. Pol, davant el 

número 655-663 
 
 



EUCALIPTUS DE LA 
URBANITZACIÓ  URCATOSA 

Eucalyptus sp. FITXA 12 / PLÀNOL 7- Punt 1 
UTM: 3667102 

 
ASPECTE GENERAL Eucaliptus de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  280 cm. 
 Alçada aproximada + de 20 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
15 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Capçada irregular, forma lleugerament ovoidal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica lateralment  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Situat dins una propietat privada no 

tancada.Tot i no tenir massa envergadura, és un 
dels arbres de més alçada del municipi, 
segurament el més alt ( pel seu emplaçament és 
dificil de calcular-ne la seva alçada )  
 
 

LOCALITZACIÓ 
 
 

Als jardins de la urbanització Urcatosa, prop 
del xalet Casas. 



EUCALIPTUS DEL MAS 
MIOMI 

Eucaliptus sp. FITXA 13 / PLÀNOL 7 - Punt 2 
UTM: 0009002 

ASPECTE GENERAL Eucaliptus de considerables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  420 cm.  ( mesurat a 1 m, ja 

que es ramifica a poca 
alçada ) 

 Alçada aproximada 16 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
16 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat irregular. 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

lateralment de forma irregular a molt 
poca alçada. 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Situat dins una finca privada a tocar del 

carril bici, darrera la Creu Roja, dins del 
jardí de Can Callicó 

 



EUCALIPTUS DE L'ASIL 
SURIS 

Eucaliptus sp. FITXA 14 / PLÀNOL 4 - Punt 3 
UTM: 2363601 

ASPECTE GENERAL Eucaliptus de considerables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  270 cm. 
 Alçada aproximada Al voltant de 20 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
Al voltant de 20 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat irregular 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

lateralment. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Davant de l'Asil Surís, dins del seu jardí

 
 
 
 
 



EUCALIPTUS DE ST. POL 
 

  Eucalyptus sp. FITXA 15 / PLÀNOL 18- Punt 1 
UTM: 4068503 

 

ASPECTE GENERAL Eucaliptus de gran volta de canó, amb una part del 
brancatge mort 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  500 cm. 
 Alçada aproximada    17,5 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Lateral, no gaire regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l'eucaliptus amb un perímetre de 

tronc més gran de la ciutat. 
LOCALITZACIÓ St. Pol, a la finca que hi ha darrera 

els edificis de L'Oreneta i La 
Gavina ( Av. Castell d'Aro ). 

 



TEIX DE CAN VILARET  Taxus baccata  FITXA 16 / PLÀNOL 3- Punt 3 
UTM: 0017017 

 
ASPECTE GENERAL Teix de considerables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  176 cm. 
 Alçada aproximada 11 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma més o menys semi-ovoïdal 
 Ramificació Ramificació lateral del tronc principal, més o menys regular i 

paral.lela. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El teix és un arbre que no trobem als boscos mediterranis. 

Aquest, originariament plantat, és el teix conegut més gran de  
la comarca del Baix Empordà 

 
LOCALITZACIÓ 

Al costat de Can Vilaret, a la ribera dreta de Vall de les 
Comes, seguint el carrer Pecher avall. 
 
 
 



SUROS DE CAN 
BUSCARONS  

Quercus suber FITXA 17/ PLÀNOL 3 - Punt 4 
UTM: 1958501 

ASPECTE GENERAL 2 suros de grans dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  . 307 /  246 cm. ( sense 

escorça ) 
 Alçada aproximada 13,5 / 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
20 / 20 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma més aviat semiesfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

irregularment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són els dos suros més grans de St. 

Feliu. Són els dos únics arbres 
catalogats com a d'interès local del 
municipi.Posteriorment foren catalogats 
també com d'interès comarcal.  

LOCALITZACIÓ Situats al pati de la fàbrica de can 
Buscarons ( Mundial Cork S.A . ) 

 



SURO DE LA VOLTA DE 
L'ATMETLLER 

Quercus suber FITXA 18 / PLANOL 9 - Punt 1 

 
ASPECTE GENERAL Suro gran 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  230 cm. ( amb escorça ) 
 Alçada aproximada 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular, no gaire frondosa 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ A l'encreuament entre el carrer Buenos 

Aires i la carretera de St. Pol. 
 
 



SURO DE'N BALMANYA Quercus suber FITXA 19 / PLANOL 16- Punt 1 

 
ASPECTE GENERAL Suro  de gran perímetre 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  266 cm.( amb escorça ) 
 Alçada aproximada 11 m 
 Diàmetre màxim de la capçada 15 m 
CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Tronc principal ramificat irregularment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Es troba situat dins l'actual Camping 

Balmanya, a uns 30 metres de la 
carretera de Girona 

 
 
 



SUROS DE LA RIERA DE ST. 
AMANÇ 

  Quercus suber FITXA 20 / PLÀNOL 20 - Punt 3
UTM: 0012016 

 
ASPECTE GENERAL 2 Suros grans, en especial un d'ells 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc     200  cm. i 250 cm. ( amb 

escorça ) 
 Alçada aproximada   15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  12 m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Lleugerament esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

irregularment 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Situats a prop dels suros d'en 

Blanch, els més grans del municipi, 
aquests, tot i estar lluny de les 
dimensions dels primers, tenen 
unes dimensions molt destacables.  

LOCALITZACIÓ Darrera la masia del Molí d'en 
Blanch, atravessant la masia tot 
seguint el camí que hi mena des del 
carrer de Santa Magdalena. 

 



SUROS  DEL CARRER 
CORUNYA 
 

  Quercus suber FITXA 21/ PLÀNOL 17 - Punt 1 

 

ASPECTE GENERAL 5 suros ben formats, dos de dimensions destacables 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc ( de 

l'exemplar més remarcable ) 
280 cm ( amb escorça i  
mesurat a menys d'1 metre 
del terra, ja que es ramifica 
a poca alçada ) 

 Alçada aproximada    9 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  11 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Lleugerament esfèrica 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Tot i que no tots els exemplars 

tenen unes dimensions destacables, 
el seu  conjunt és interessant de 
preservar. 
 

LOCALITZACIÓ Carrer Corunya, davant del Col.legi 
Gaziel 

 
 



SUROS DE ST. AMANÇ   Quercus suber FITXA 22 / PLÀNOL 10 - Punt 5 

 
ASPECTE GENERAL 2 suros grans, en especial un d'ells 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   200 cm./ 260 cm. ( sense 

escorça ) 
 Alçada aproximada   13 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  15m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Lleugerrament esfèrica 
 Ramificació  Tronc principal que es ramifica 

irregularment 
 Edat estimada  ?  
CONSIDERACIONS És el suro més gran trobat a St. 

Amanç 
LOCALITZACIÓ A les Vinyes de St. Grau, seguint el 

camí de l'ermita de St. Amanç. 
 
 



ALZINA I SURO DE CAL 
PANARRO  

Quercus ilex i Quercus suber FITXA 23 / PLANOL 10 - Punt 1
UTM: 0016004 

 
ASPECTE GENERAL Alzina i Suro de considerables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  

alzina/suro )  
   450 cm.( mesurat a ras de 
terra ) / 200 cm. ( sense 
escorça ) 

 Alçada aproximada 14 m. 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
15 m. 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Capçada densa. Més o menys ovoïdal en el cas de l'alzina i 

irregular en el cas del suro. 
 Ramificació El tronc de l'alzina  es ramifica a ras del terra en tres troncs, 

que alhora es ramifiquen. El suro es ramifica irregularment a 
uns alguns metres del terra. 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS La base de l'azina és de grans dimensions, però es ramifica en 

tres troncs gruixuts arran de terra. Les dimensions d'aquests 
són de 184 cm., 195 cm. i 0,95 cm. Juntament amb el suro, 
d'alçada semblant, formen un conjunt interessant.  

LOCALITZACIÓ A tocar dels Horts de Cal Panarro, a la Vall de les Comes. Es 
troben al costat d'un pas que mena als horts. 

 



ALZINES DE CAN MIRALLS  Quercus ilex FITXA 24 / PLANOL 11- Punt 1 

ASPECTE GENERAL 3 alzines de rebrot alineades i de curiosa forma, i 1 de 
dimensions remarcables 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  340 cm. ( mesurat a ras de 

terra ) 
 Alçada aproximada 10 metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma irregular, lleugerament esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a ras del 

terra en 6 troncs. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Alzina de rebrot amb una soca de base 

molt gruixuda, de la qual en surten els 
diferents troncs. La seva forma tant 
ramificada és curiosa i les seves 
dimensions remarcables. L'acompanyen  
dues alzines , de dimensions més 
dicretes, que no obstant, formen un 
conjunt a conservar.   

LOCALITZACIÓ Al camí d'altracs, sobre la carretera de 
Tossa, que s'agafa des dels quatre 
camins. Poc després ja les trobem 

 



ROURE  DE CAN MANAU  Quercus humilis FITXA 25 / PLANOL 10- Punt 2 

 
ASPECTE GENERAL Roure ben format de grans dimensions  
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  254 cm. 
 Alçada aproximada Aproximadament 19 m ( 

difícil de calcular ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
16 m. 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma més o menys esfèrica 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És el roure més gran del municipi. És remarcable l'alçada i 

envergadura que té, tenint en compte que a les contrades 
costaneres no és on aquesta espècie troba les seves millors 
condicions, i es limita a crèixer en els indrets més humits ( com 
és el cas d'aquest exemplar ). 

LOCALITZACIÓ A tocar de la riera  dels Comes, sobre els horts de Can Manau, 
la primera casa a l'esquerra després del Mas Abric ( Vall de les 
Comes ). 

 



ROURES DE LA CARRETERA 
DE CASTELL D'ARO  

Quercus humilis FITXA  26 / PLANOL 24- Punt 1 
UTM: 3970101 / UTM:3970105 

ASPECTE GENERAL 2 roures de destacables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada Aproximadament 10-12 

metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma més o menys esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

abundantment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Juntament amb el roure de la riera de les 

Comes, són els únics del municipi de 
certes dimensions. No és una espècie 
massa comuna a St. Feliu.Es troben 
situats dins les parcel.les d'unes cases en 
construcció. 

LOCALITZACIÓ A la carretera de Castell d'Aro, poc 
després de la rotonda de St. Pol. Situats 
en el jardí de dues finques privades.  

 
 



PI  DE LA FIGUERA Pinus pinea FITXA 28 / PLANOL 11- Punt 2 

ASPECTE GENERAL Pi de gran capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  380 cm. 
 Alçada aproximada 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
19 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma de parasol extès, molt densa 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a poca 

alçada 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És el pi més bonic de St. Feliu, el de 

major perímetre i major capçada. 
LOCALITZACIÓ Al costat de la barraca de Can Miralls, 

prop del Puig Boer, agafant un camí que 
surt dels quatre camins ( carretera de 
Tossa ). 

 



PI DE LA CASA GIRBAU-
DOMÈNECH DE ST. POL  
 

               Pinus pinea FITXA 29 / PLÀNOL 7 - Punt 15 
UTM: 3665816 

ASPECTE GENERAL Pi de gran capçada, ben format 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada   
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma el·líptica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

frondosament 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Casa Girbau-Estrada, Passeig de St. Pol 

75-79 
 
 
 



PI  DE ST. POL  Pinus pinea FITXA 30 / PLANOL 12 - Punt 1
UTM: 3665813 

ASPECTE GENERAL Arbre ben format, d'aspecte sa i brancatge dens i molt 
extès 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada 14 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Capçada en forma de 

parasol, molt densa. 
 Ramificació Tronc principal que es 

ramifica a una determinada 
alçada 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Dins el jardí de la casa del 

passeig de St. Pol número 
97-103. 

 
 



PI  DE MAS TREMPAT Pinus pinea FITXA 31 / PLANOL 10- Punt 3 

ASPECTE GENERAL Pi de dimensions considerables, bon estat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  209 cm. 
 Alçada aproximada 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat el.líptica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels dos pins més grossos de la 

zona de Mas Trempat. L'altre es troba 
dins el terme municipal de Santa 
Cristina 

LOCALITZACIÓ Agafant un camí a l'esquerra que surt 
del carrer Ardenya fins arribar a una 
esplanada. 

 
 



PI  DE MAS CABANYES Pinus pinea FITXA 32 / PLANOL 13- Punt 1 

ASPECTE GENERAL Pi ben format, no masssa alt però de capçada extesa 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  240 cm. 
 Alçada aproximada 8,5 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Regular, en forma de parasol extès 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  Es troba situat dins SUND 
LOCALITZACIÓ A l'esplanada que hi ha al final del 

carrer del President Francesc Macià 
 



PI  DE ST. ELM  Pinus pinea FITXA 33/ PLANOL 14- Punt 1 
UTM: 2448901 

ASPECTE GENERAL Pi gran, d'ampla volta de canó. Tronc en mal estat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  310 cm. 
 Alçada aproximada 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
17 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma de parasol 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Pi gran, amb el tronc afectat  per una 

ferida. Brancatge no massa dens, però 
presenta un gran diàmetre de capçada.. 
Destaca també per la seva remarcable 
volta de canó, la segona més gran dels 
pins del municipi. Es troba dins una 
parcel.la que actualment s'està edificant.

LOCALITZACIÓ Davant de la casa del c/ s'Adolitx, 
número 122. 

 
 



PINS DEL CARRER GRAVINA Pinus pinea FITXA 34 / PLANOL 13- Punt 2 

ASPECTE GENERAL 5 pins, 3 d'ells agrupats i 2 en solitari ( un situat enmig de 
la rotonda, ramificat arran de terra ) 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  195 / 170 / 180 ; el pi de la 

rotonda, 303 ( arran de terra 
) i 204 ( el tronc més gran ); 
210 cm. 

 Alçada aproximada 10 m ( els tres agrupats ) ; 9 
m  ( pi de la rotonda ); 10 m

 Diàmetre màxim de la 
capçada 

16 m ( capçada conjunta 
dels tres pins agrupats) ; 14 
m ( pi de la rotonda ); 13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma de parasol 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica lateralment. El pi 

solitari es ramifica arran de terra en  3 troncs. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Pins grans, amb unes dimensions  de capçada 

destacables. És curiosa la ramificació del pi situat 
enmig de la rotonda, així com la grandària de la 
base del tronc ( 303 cm. ). Els altres tres pins es 
troben agrupats fins a formar una capçada regular 
conjunta, que els dóna una aparença unitària 
destacable. El pi que resta és el que té una volta de 
canó més destacable. Es troben en zona verda. 

LOCALITZACIÓ Al capdemunt de la Rambla de Generalitat, a on es 
troba amb el carrer Gravina. 

 



PI DE LA VOLTA DE 
L'ATMETLLER (1 ).  
 

  Pinus pinea FITXA 36/ PLÀNOL 9 - Punt 2 

 

ASPECTE GENERAL Pi de brancatge dens i ampla volta de canó, es ramifica a 
poca distància del terra. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    250 cm. ( mesurats abans 

de la ramificació ) 
 Alçada aproximada  8 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada En forma de para-sol allargat 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Una part del brancatge està morta. 

És possible que una part del troc 
hagi estat enterrat a l'anivellar el 
terra.Es troba situat en una zona 
verda. 

LOCALITZACIÓ Plaça Geroni Bassart ( C/ de 
Copenhage ) 

 



PI DE LA VOLTA DE 
L'ATMETLLER (3 ) 
 

  Pinus pinea FITXA 38/ PLÀNOL 9- Punt 4 
UTM: 3558838 

 

ASPECTE GENERAL Pi alt, de capçada densa i ampla 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada   Més de 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  Mes de 10 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada El.líptica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Situat dins el jardí d'un xalet 

emplaçat en una vessant del turó, la 
seva grandària ressalta de lluny. 
 

LOCALITZACIÓ A tocar del carrer de Viena, dins el 
jardí de la casa del carrer Margarida 
Wirsing 44. 

 
 



PI LA VOLTA DE 
L'ATMETLLER  ( 4 ) 

  Pinus pinea FITXA 39 / PLÀNOL 22 - Punt 1
UTM: 3860109  

 
ASPECTE GENERAL Pi alt, d'ampla capçada i  tronc. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  240 cm. 
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a 

bastanta alçada 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS És un dels pins més bonics de St. 

Feliu. Durant l’incendi que es va 
produir l’estiu del 2003 en aquesta 
zona, la meitat de l’arbre ha quedat 
cremada, tot i que de moment 
continua viu. 

LOCALITZACIÓ Situat dins el jardí de Les 
Piràmides,sobre la cala de 
l'Atmetller i a tocar de la carretera 
de St. Pol. 

 



PINS DEL CARRER DE 
GINEBRA 

              Pinus pinea FITXA 40 / PLÀNOL 19- Punt 1 
UTM: 3560501 

 
ASPECTE GENERAL 2 Pins ben formats, de gran perímetre i capçada densa i 

ampla 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   230 i 240 cm. 
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  13 i 10 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Parasol extès 
 Ramificació Densa, el tronc es ramifica a poca 

alçada 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Es troben situats dins una finca 

urbanitzable, cal tenir-los en 
compte quan es desenvolupi el Pla 
Especial Puig de la Rupia. Són dels 
pins del municipi amb  més bon 
port. 

LOCALITZACIÓ Esplanada de davant les cases del c/  
Ginebra, 49,51... 

 
 



PI DE ST. AMANÇ   Pinus pinea FITXA 41 / PLÀNOL 10 - Punt 4

 
ASPECTE GENERAL Pi de gran tronc i capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    250 cm. 
 Alçada aproximada   12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  15 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  En forma de parasol 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica   
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS És el pi més gran localitzat a la 

zona de St. Amanç. 
LOCALITZACIÓ A les Vinyes de St. Grau, seguit el 

camí de l'ermita de St. Amanç. 
 
 



PI DE LA URBANITZACIÓ 
SANTA JULIA 

  Pinus pinea FITXA 42  / PLÀNOL 19 -Punt 3
UTM: 3262502 

 
ASPECTE GENERAL Pi alt i ben format 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

tortuosament 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Situat dins el jardí d'un xalet, 

sembla un pi de considerables 
dimensions  

LOCALITZACIÓ Dins del jardí del xalet del carrer 
Calafat, 9. 

 



PI DE LA CASA SURÍS-
ESTRADA DE ST. POL 

       Pinus halepensis FITXA  43/ PLÀNOL  12- Punt 4 
UTM: 3665814 

 
ASPECTE GENERAL Pi alt i ben format 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  235 cm 
 Alçada aproximada  Més de 15  m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Ramificació a certa alçada del tronc 

principal, irregular. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Jardí de la Casa Surís- Estrada. Passeig de 

St. Pol, número 95. 
 
 



PI  DE LA URBANITZACIÓ DE 
ST. AMANÇ ( 1 )   

Pinus halepensis FITXA 44 / PLANOL 8- Punt 2 
UTM: 1362203 

ASPECTE GENERAL Pi alt i de tronc gruixut 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada Més de 15 metres  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Tronc principal que es bifurca en dos 

troncs que es ramifiquen 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Es troba situat dins un jardí d'un xalet 

de la urbanització St. Amanç.  
LOCALITZACIÓ Situat en el jardí del xalet de la Urb. St 

Amanç ,c/ Fonoll, 55. 
 
 



PI  DE LA URBANITZACIÓ DE 
ST. AMANÇ ( 2 )  

Pinus halepensis FITXA 45 / PLANOL 8 - Punt 5  
UTM:  

 
ASPECTE GENERAL Pi alt,de tronc gruixut i gran capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada Més de 10 metres  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat irregular, lleugerament esfèrica 
 Ramificació Abundant i irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Es troba situat dins un jardí d'un xalet de la 

urbanització St. Amanç. És el pi blanc de més bon 
port trobat al municipi  
 

LOCALITZACIÓ Situat en el jardí del xalet de la Urb. St Amanç ,c/ 
Ginesta,17 

 
 



PI  DE LA URBANITZACIÓ DE 
ST. AMANÇ ( 3 )  

Pinus halepensis FITXA  46/ PLANOL 8- Punt 3 
UTM: 1262602 

 
ASPECTE GENERAL Pi alt, de tronc gruixut i ampla capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada Al voltant de 10 metres  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Abundant 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Es troba situat dins un jardí d'un xalet 

de la urbanització St. Amanç.  
LOCALITZACIÓ Situat en el jardí del xalet de la Urb. St 

Amanç ,c/ Farigola, 32 
 
 



PINS DEL  CARRER 
MARAGALL 
 

          Pinus halepensis FITXA 47 / PLÀNOL 23  - Punt 3 
UTM: 2759108 

ASPECTE GENERAL 2 Pins blancs alts 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  Més de 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma 

capçada 
Irregular 

 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS La importància d'aquests 2 exemplars, més enllà de les seves 

dimensions, la trobem en la zona on està emplaçat: un conjunt 
de patis interiors amb frondosa vegetació al bell mig de la ciutat 
que cal preservar. S’inicià la tala d’un d’ells per part dels 
propietaris,durant l’interval de temps entre l’aprovació inicial i 
la notificació al propietari de la inclusió de l’arbre en el 
catàleg. Quan es va aturar la tala ja s’havia tallat la meitat de 
l’arbre. Degut a la descompensació de l’arbre i després d’un 
informe d’un tècnic forestal contractat per l’Ajuntament, es 
donà permís per acabar-lo de tallar donat el risc de caiguda.

LOCALITZACIÓ Jardí de la casa del carrer Maragall número 33. 
 



PINS DELS JARDINS JULI 
GARRETA 

   Pinus halepensis FITXA 48/ PLÀNOL 23 - Punt 1 

 
ASPECTE GENERAL Dues fileres de pins ben formats, alguns assoleixen una 

alçada considerable. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  Els més grans, més de 200 

cm. 
 Alçada aproximada Els més alts, més de 10 

metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular  
 Ramificació Tronc principal que es ramifica  
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Els pins dels Jardins Juli Garreta, 

més enllà de les seves dimensions, 
fa molts anys que  juntament amb 
les palmeres configuren la 
personalitat d'aquest espai. La seva 
preservació s'entén com a conjunt. 

LOCALITZACIÓ Jardins Juli Garreta 
 
 



PI DE LA CASA DE LES 
PUNTXES DE SANT POL 

Pinus pinaster FITXA 49 / PLANOL  7- Punt 4 
UTM: 3665811 

 
ASPECTE GENERAL Pi d'alçada considerable 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  243 cm 
 Alçada aproximada 17 metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma més o menys cònica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

lateralment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Es troba situat en el jardí de la casa de 

les Puntxes . Destaca per la seva 
alçada. 

LOCALITZACIÓ Jardí de la casa de les Puntxes, a tocar 
del Passeig de St. Pol. 

 
 
 



PI DEL SOT DELS CANYERS    Pinus pinaster FITXA 50/ PLÀNOL 13- Punt 4  

 
 
ASPECTE GENERAL Pi pinastre alt i de capçada densa i extensa 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  164 cm. 
 Alçada aproximada  13 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 11 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Cònica 
 Ramificació Lateral, regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El sot dels canyers és dels pocs llocs de St. 

Feliu on s'han plantat pins pinastres. Destaquen 
per la seva frondositat i bon aspecte. Dels qui 
hi ha, aquest és el més remarcable. Darrerament 
ha estat molt podat. 

LOCALITZACIÓ Carrer Albacete, en la petita plaça que hi ha 
davant l'edifici Grup Sot dels Canyers, escala 2, 
15-22. 

 



PI DE LA URBANITZACIÓ 
URCATOSA 

Pinus sp. FITXA 51 / PLANOL 7- Punt 6 

 
ASPECTE GENERAL Pi de tronc i branques llargues i erectes. Estat fitosanitari 

no massa bo. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  304 cm. ( mesurat a 1 metre ) 
 Alçada aproximada 20 metres o més. 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
14 metres 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma columnar 
 Ramificació Tronc principal que es bifurca a un metre 

del terra en 5 branques ( 2 tallades ) 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  Exemplar que destaca per pertànyer a una 

espècie de pi al.lòctona rara a St. Feliu i 
per tenir una forma curiosa: es ramifica a 
un metre del terra en 5 branques, dues de 
les quals es tallaren ( la més gruixuda fa 
160 cm. de volta ). Les tres restants pugen 
cap amunt verticalment fins a una alçada 
considerable. Una d'elles es tomba i fa 
augmentar el diàmetre de capçada. 

LOCALITZACIÓ A l'entrada de la urbanització Urcatosa, a 
la zona verda que queda a l'esquerra. ( c/ 
Rafael Masó ) 

 



PI DE LA CASA SURÍS-
ESTRADA DE ST. POL  
 

 Pinus canariensis FITXA 52 / PLÀNOL  12- Punt 3 
UTM: 3665814 

 
ASPECTE GENERAL Pi molt alt 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  260 m 
 Alçada aproximada Més de 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
10 m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma pendular 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica en dues 

branques ( altres han estat tallades ). 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Pi al.lòcton, destaca per la seva alçada i per 

pertànyer a una espècie rara en el municipi, 
típica de les Illes Canàries. 

LOCALITZACIÓ Jardí de la casa Surís-Estrada de St. Pol. 
Passeig de St. Pol número 95 

 



XIPRER DE LA CASA DE LES 
PUNTXES DE SANT POL 

Cupressus macrocarpa FITXA 53 / PLANOL 7- Punt 5 
UTM: 3665811 

 
ASPECTE GENERAL Gran xiprer amb una volta de canó impressionant. 

Malauradament està malalat i el seu estat fitosanitari no és 
bo. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  568 cm. 
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Capçada en forma de ventall 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica lateralment cap 

amunt 
 Edat estimada ? 
CONSIDERACIONS És l'arbre amb el perímetre de tronc més elevat 

del tot el municipi, i segurament un dels xiprers 
més gruixuts de Catalunya. Malauradament està 
molt afectat per un fong que ataca els arbres de 
la seva espècie. 

LOCALITZACIÓ Jardí de la casa de les Puntxes ( Passeig de St. 
Pol ) 

 
 



XIPRER DE LA CORXERA Cupressus macrocarpa FITXA 54 / PLANOL - Punt 2 

 
ASPECTE GENERAL Xiprer de gran dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  340 cm. 
 Alçada aproximada 18 m. 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
15 m. 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Regular, ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

lateralment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  És un dels tres  xiprers macrocarpa 

més grans del municipi. 
LOCALITZACIÓ Entre el pavelló d'esports i la carretera 

de Tossa. 
 
 



XIPRER DE LA 
URBANITZACIÓ URCATOSA 

Cupressus macrocarpa FITXA 56 / PLANOL 7- Punt 8 
UTM: 3667102 

 
ASPECTE GENERAL Xiprer gran i ben cuidat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  340 cm. 
 Alçada aproximada 18 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
16 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma semiovoïdal 
 Ramificació Ramificació lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Xiprer dels jardins de la urbanització 

Urcatusa, ben podat i cuidat. 
Lamentablement, comença a patir 
també la mateixa malaltia que tenen la 
majoria de xiprers de St. Feliu. 

LOCALITZACIÓ Als jardins de la urbanització Urcatosa, 
prop del Xalet Casas. 

 
 



XIPRERS DE LA RONDA 
JOAN CASES  ( ANTIGA VIA 
DEL TREN ) 

Cupressus macrocarpa FITXA 57 / PLANOL 1- Punt 3 
UTM: 3161117 

ASPECTE GENERAL 3 xiprers de considerables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Generalment irregular 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Els xiprers del jardí d'aquesta casa 

destaquen pel gruix dels seus troncs i 
per les seves tortuoses formes.  

LOCALITZACIÓ Dins el jardí de la casa número 97-109 
de la Ronda Joan Cases. 

 



XIPRER  DE LA VOLTA DE 
L'ATMETLLER  

  Cupressus macrocarpa FITXA 58/ PLÀNOL 19- Punt 2 
UTM: 3660701 

 
 
ASPECTE GENERAL Xiprer de dimensions remarcables, amb poca densitat 

foliar degut a una malaltia 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   240 cm. 
 Alçada aproximada   12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  10 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Cònica 
 Ramificació  Lateral i horitzontal 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Xiprer gros, que  tot i estar lluny de les dimensions dels 

xiprers més grans de St. Feliu, és el  de major mida trobat  
de la Volta de l'Atmetller. Malauradament, també sembla 
tenir el fong que afecta a la majoria d'exemplars de la 
seva espècie, i ha perdut molta fulla. És troba situat en 
una finca edificable. S'hauria de tenir en compte en 
l'elaboració del Pla Especial del Puig de la Rupia. 

LOCALITZACIÓ Carrer Doctor Fleming, davant el número 54 
 
 



XIPRER "AUREA" DE 
L'ASIL SURIS 

Cupressus macrocarpa var. 
aurea  

FITXA 59 / PLANOL  4- Punt 4 
UTM: 2363601 

  
ASPECTE GENERAL Xiprer de gran capçada i bona aparença 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  190 cm. 
 Alçada aproximada Entre 10 i 15 m ( difícil de 

calcular ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Cònica i ampla 
 Ramificació Regular, lateral. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels xiprers de més capçada del 

municipi, i presenta un estat fitosanitari 
excel.lent ( tenint en compte que la 
majoria de xiprers macrocarpa grans es 
troben afectats per un fong ) 

LOCALITZACIÓ Al jardí de l'Asil Suris 
 
 
 
 



XIPRER"AUREA" DE 
L'HORTA D'EN PALAHÍ 

  Cupressus macrocarpa var. 
aurea 

FITXA 60/ PLÀNOL 2 - Punt 11 

 
 
ASPECTE GENERAL Xiprer de dimensions mitjanes, en bon estat. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   123 cm. 
 Alçada aproximada   10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  8 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Cònica 
 Ramificació  Lateral i lleugerament ascendent, densa. 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Tot i no destacar especialment per les seves 

dimensions, destaca pel seu bonic i abundant 
brancatge i per pertànyer a una varietat del 
Cupressus macrocarpa menys habitual al 
municipi que la varietat normal.  

LOCALITZACIÓ Horta d'en Palahí, entre el Pavelló d'Esports i la 
Riera de les Comes. 

 
 



XIPRER "AUREA" DE LA 
URB. URCATOSA 

  Cupressus macrocarpa var.  
aurea 

FITXA 61/ PLÀNOL 7 - Punt 14 

 
 
ASPECTE GENERAL Xiprer alt, que es divideix en quatre troncs des de la base. 

Mal estat fitosanitari. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   150 cm. cada un dels quatre 

troncs aprox. 
 Alçada aproximada Més de 10 metres ( difícil 

de calcular ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular degut a la malatia que ha obligat a podar-lo 
 Ramificació Es ramifica en quatre troncs des de la base, ramificació lateral.
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Es troba agrupat juntament amb cedres i altres xiprers. Està 

malalt i el seu estat no és bo. Destaca per la seva alçada i 
curiosa ramificació, essent el xiprer "aurea" més gran del 
municipi. 

LOCALITZACIÓ Urbanització Urcatosa, carrer Rafael Masó, a l'altre costat de 
carrer d'on hi ha el Xalet Casas. 

 



XIPRERS DEL CEMENTIRI Cupressus sempervirens FITXA  62/ PLANOL 3- Punt 9 
UTM: 1755101 

  
ASPECTE GENERAL Fileres de xiprers de gran alçada i tronc gruixut 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada 12 m ( els exemplars més alts 

) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Columnar 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El cementiri té diversos xiprers 

sempervirens de considerable grandària, 
essent els més grans del municipi. Es 
troben situats en tres fileres: una a 
l'entrada del cementiri i dues a costat i 
costat del camí d'entrada d'aquest.  

LOCALITZACIÓ Al cementiri municipal 
 
 



XIPRER DEL CEMENTIRI ( 
ZONA NO CATÒLICA ) 

Cupressus sempervirens FITXA 63 / PLANOL 3- Punt 5 

  
ASPECTE GENERAL Xiprer de gran alçada i tronc gruixut 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  380 cm.  
 Alçada aproximada Proper als 20 m ( difícil de 

calcular ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
8 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Columnar 
 Ramificació Lateral. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El cementiri té diversos xiprers 

sempervirens de considerable grandària, 
essent els més grans del municipi. 
Aquest sobresurt per damunt de la resta 
per les seves extraordinàries 
dimensions.És el més gran de la seva 
espècie en el municipi. 

LOCALITZACIÓ A la zona neutra del cementiri 



XIPRERS  BLAUS DEL 
CARRER MIQUEL MATEU 

  Cupressus arizonica var. glabra FITXA 64 / PLÀNOL 17- Punt 2  

 
ASPECTE GENERAL 3 Xiprer de dimensions mitjanes, en bon estat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   100 cm. ( el més gran )   
 Alçada aproximada  9,5 m  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  6 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Cònica 
 Ramificació  Lateral i horitzontal 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS El xiprer blau ( varietat del xiprer 

d'Arizona ), tot i ser una espècie 
bastant comuna en jardineria, és 
difícil de veure a St. Feliu. Aquests 
exemplars són els únics trobats al 
municipi ( tot i que és possible que 
algun xalet en tingui plantat algun 
altre ). 

LOCALITZACIÓ Carrer Miquel Mateu 
 



XIPRER D'ARIZONA  DE 
LA URBANITZACIÓ URCATOSA 

  Cupressus arizonica  FITXA 65/ PLÀNOL 7- Punt 11  

 
 
ASPECTE GENERAL Xiprer gran, en bon estat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   190 cm.   
 Alçada aproximada  Més de 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  9 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Cònica 
 Ramificació  Lateral i horitzontal 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS El xiprer d'Arizona, tot i ser una espècie 

bastant comuna, no és gaire habitual a St. 
Feliu. Aquest exemplar és un dels més 
ben formats del municipi. Es troba en una 
zona verda. 

LOCALITZACIÓ Urbanització Urcatosa, c/ Rafael Masó, a 
l'altre costat de carrer on hi ha el Xalet 
Casas. 

 



CEDRE DE LA URBANITZACIÓ 
URCATOSA 

  Cedrus atlantica FITXA 66/ PLÀNOL 7 - Punt 13 

 
 
ASPECTE GENERAL Cedre alt. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  150 cm. 
 Alçada aproximada Més de 10 metres ( difícil 

de calcular ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica lateralment 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Situat al costat d'un altre cedre de la mateixa espècie, que té 

una volta de canó de majors dimensions. Aquest últim, no 
obstant, es troba en  mal estat fitosanitari, i per això s'ha optat 
per inclore aquest en el seu lloc. Es troben agrupats juntament 
amb el xiprer " aurea" inventariat.  

LOCALITZACIÓ Urbanització Urcatosa, carrer Rafael Masó, a l'altre costat de 
carrer d'on hi ha el Xalet Casas. 

 



CEDRES DE LA CARRETERA 
DE PALAMÓS  

  Cedrus deodara FITXA 67/ PLÀNOL 7 - Punt 12 
UTM: 3665805  

 
ASPECTE GENERAL 4 Cedres mitjanament alts, situats en una filera a tocar de 

la carretera, alternats amb xipressos d'arizona. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    140 cm. ( de l'exemplar 

més gran ) 
 Alçada aproximada  10 metres o més 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica lateralment, branques 

caigudes. 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Són dels cedres deodara de majors dimensions trobats a St. 

Feliu. Es troben situats en una filera a tocar de la carretera 
de Palamós, barrejats amb xipressos. S'hauran de tenir en 
compte  davant la propera urbanització d'aquesta zona. 
Realitzada ja la urbanització, ha estat necessari enterrar 
una part del tronc d’aquests cedres per anivellar el 
terreny.  

LOCALITZACIÓ Carretera de Palamós, molt a prop de l'antic escorxador 
municipal. 

 



CEDRE DE LA CASA 
DOMÈNEC-GIRBAU DE SANT 
POL 
 

          Cedrus deodara FITXA  68/ PLÀNOL 7 - Punt 10 
UTM: 3665816 

 
ASPECTE GENERAL Cedre alt i ben format 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  Més de 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma piramidal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica laterlment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És el cedre deodara més gran de St. Feliu.  
LOCALITZACIÓ Jardí de la casa Domènec-Girbau de Sant 

Pol. Passeig de St. Pol, 75-79 
 
 
 



CEDRE DE LA 
URBANITZACIÓ  ST. AMANÇ  

  Cedrus deodara FITXA  69/ PLÀNOL 8 - Punt 4  
UTM: 1261402 

 
 
ASPECTE GENERAL Un cedre ben format i en bon estat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  10 m aprox. 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Lateral, abundant i densa 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Aquest cedre, tot i no ser segurament dels més antics 

del municipi, si és dels més grans i dels que presenta un 
millor aspecte. 

LOCALITZACIÓ Urbanització St. Amanç, carrer Farigola 38. 
 
 



CEDRE DEL XALET 
BARRAQUER 

Cedrus atlantica FITXA 70 / PLANOL 14- Punt 3 
UTM: 2453127 

ASPECTE GENERAL Cedre de gran port, la capçada una mica esclarissada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més o menys cònica 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El cedre més gran del muncipi.  
LOCALITZACIÓ Dins el jardí del xalet Barraquer ( 

Travessia del Raig ) 
 
 
 



CEDRE DE LA CASA SURÍS-
ESTRADA  DE SANT POL 
 

          Cedrus atlantica FITXA 71 / PLÀNOL  12- Punt 2 
UTM: 3665814 

 
ASPECTE GENERAL Cedre d'alçada, ben format 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   235 cm 
 Alçada aproximada  Més de 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma cònica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica lateralment
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És el cedre atlantica més gran de St. Feliu 
LOCALITZACIÓ Jardí de la casa del Passeig de St. Pol 

número 95 
 
 



PICEA DEL XALET DE CAN 
RIUS 

Picea sp. FITXA 72 / PLANOL 14- Punt 2 
UTM: 2453105 

 
ASPECTE GENERAL  Picea d'aspecte sa i alçada considerable 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Regular, cònica 
 Ramificació El tronc es bifurca a poca alçada. Ramificació lateral, 

paral.lela 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Situat dins un jardí tancat, ben cuidat i d'aspecte sa, és 

l'exemplar de més consideració de la seva espècie 
LOCALITZACIÓ Dins de l'antic jardí del Xalet de Can Rius ( Trav, del 

Raig, 5 ), actualment hotel Panorama, prop de 
l'Avinguda de St. Elm. 

 



POLLANCRES DE LA 
PLAÇA MURLÀ 

Populus sp. FITXA 73 / PLANOL 1- Punt 4 

ASPECTE GENERAL 6 pollancres d'abundant capçada ( 2  dels de gran 
perímetre ) 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  260/ 275 cm. ( exemplars més 

grans ) 
 Alçada aproximada 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
10 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Regular, ovoïdal 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
 CONSIDERACIONS Són els pollancres més grans del 

municipi. 
 



OMS  DE CAN ROSSELLÓ  Ulmus sp. FITXA 74 / PLANOL  3 - Punt 6 
UTM: 19585007 

ASPECTE GENERAL 4 Oms de considerables dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal o esfèrica 
 Ramificació lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  A priori destaquen per ser segurament 

els únics exemplars d'aquesta espècie 
d'om ( al.lòctona ) dins el municipi i per 
la seva considerable mida. 

LOCALITZACIÓ Dins del jardí de l'antiga fàbrica de Can 
Rosselló, darrera el mur de pedra que 
l'envolta i que ressegueix el carrer 
Mascanada. Prop de la casa antiga de 
Can Rosselló. 

 



MORERA DEL COL.LEGI 
GAZIEL 

Morus alba FITXA 75 / PLANOL 4- Punt 5 
UTM: 2060401 

ASPECTE GENERAL Morera de volta de canó ampla 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  207 cm. 
 Alçada aproximada 11 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
11m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És la morera amb una volta de canó més 

gran del municipi. 
LOCALITZACIÓ Dins el col.legi Gaziel, a tocar de la 

riera de Tueda. 
 
 



AILANT DE LA PLAÇA DEL 
MONESTIR 

Ailantus altissima FITXA 76 / PLANOL 2- Punt 3 

 
ASPECTE GENERAL Ailant de tronc gruixit però sense quasi capçada. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  232 cm. 
 Alçada aproximada 6 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Pràcticament nul.la 
 Ramificació Nul.la 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Aquest exemplar d'ailant és segurament  

el de major volta de canó del municipi. 
Lamentablement, s'hagué d'eliminar tot 
el brancam perquè es va veure afectat 
per una malatia a la fusta. S'espera que 
es recuperi promptament. 

LOCALITZACIÓ Davant la porta de l'esglèsia del 
Monestir 

 



MAGNÒLIA DE 
L'AVINGUDA TUEDA 

Magnolia grandiflora FITXA 77 / PLÀNOL 1 - Punt 1 

ASPECTE GENERAL Capçada extesa i regular amb una densitat de brancam 
elevada 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  240 cm. 
 Alçada aproximada 12 metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
10 metres 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma de parasol  expandit 
 Ramificació Regular i densa, el tronc 

principal es ramifica arran 
de terra 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Espècie arbòrea no gaire 

comuna al municipi, i 
exemplar únic per les seves 
extraordinàries dimensions. 

LOCALITZACIÓ Avinguda Tueda, davant la 
Casa Cúbies 

 
 
 



MAGNOLIA DE LA CASA 
GIRBAU 

  Magnolia grandiflora FITXA 78 / PLÀNOL 2 - Punt 6 
UTM: 2357109 

                               
ASPECTE GENERAL Magnolia gran, de capçada molt ampla. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Abundant i irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És la magnolia més gran després de la de 

l’Avinguda Tueda. La seva situació dins 
un jardí de la zona antiga de la ciutat el 
converteix en una illa verda a preservar, 
juntament amb la palmera i l’altra 
magnolia de la casa del jardí adjacent. 

LOCALITZACIÓ Dins del jardí de la casa Girbau ( Carrer 
Campmany 5-7 ) i de l'hotel Gesoria ( és 
un jardí compartit ). 

 



MAGNOLIES DE L'HORTA 
D'EN PALAHÍ 

  Magnolia grandiflora FITXA 79/ PLÀNOL 2 - Punt 7 
 

 

ASPECTE GENERAL 4 Magnolies agrupades de considerable tamany 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   130 cm. ( de l'exemplar 

més gran ) 
 Alçada aproximada  9,5 m  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 5 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat ovoidal 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Tot i estar lluny de les dimensions 

de les altres magnolies 
inventariades, el seu conjunt resulta 
interessant. N'hi ha una que per la 
seva poca densitat foliar sembla 
que es troba en pitjor estat 
fitosanitari que les altres. 

LOCALITZACIÓ Horta d'en Palahí, davant l'entrada 
del Pavelló municipal d'esports. 

 
 
 



MAGNOLIA DE CAN 
VILARET 

Magnolia grandilora FITXA 80 / PLÀNOL 3 - Punt 7 
Utm: 0017017 

 
ASPECTE GENERAL Magnolia de considerables dimensions, en bon estat. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   200 cm. 
 Alçada aproximada   9 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Irregular, lleugerament esfèrica 
 Ramificació Bastant densa, tronc principal que 

es ramifica 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Als horts de Can Vilaret, a la ribera 

dreta de la Vall de les Comes, 
seguint el carrer Pecher avall. 

 
 



TRÈMOL DE LA CORXERA Populus tremula FITXA 82/ PLÀNOL 2- Punt 8 

 
ASPECTE GENERAL Tremol ben format, de dimensions mitjanes 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  127 cm. 
 Alçada aproximada 12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 11 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal i extesa 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l'únic trèmol localitzat al 

municipi. 
LOCALITZACIÓ Al costat del Pavelló d'esports, 

entre aquest i el Teatre Municipal. 
 
 



ACERS NEGUNDOS DE 
L'HORTA D'EN PALAHÍ  

        Acer Negundo FITXA 83/ PLÀNOL 2- Punt 9 

 
ASPECTE GENERAL 2 Acers Negundos ben formats, de dimensions mitjanes 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  148 cm ( de l'exemplar més 

ben format ) 
 Alçada aproximada 12 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 11 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Regular i ben formada en un 

exemplar, menys ben formada en 
l'altre. 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són els dos Acers Negundo més 

grans del municipi. 
LOCALITZACIÓ Al costat de la sínia de l'Horta d'en 

Palahí, entre el Pavelló Municipal i 
el carrer del bruc. 

 



LLORER DEL SOT DELS 
CANYERS  

  Laurus Nobilis FITXA 84/ PLÀNOL 13 - Punt 5 

 
ASPECTE GENERAL 1 Llorer ben cuidat, mitjanament alt. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   8 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  4,5 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Columnar 
 Ramificació  Lateral ascendent 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS És l'únic llorer de tamany 

considerable que podem trobar 
plantat als carrers del municipi. A 
les rieres de Les Comes i de 
Bujonis en podem trobar alguns de 
silvestres, així com algun de plantat 
en  algun jardí privat. 

LOCALITZACIÓ Plaça del carrer Albacete, davant de 
l'edifici Grup Sot dels Canyers: 
escala 3, 23-30 

 



TROANA DE CAN PUJOL        Ligustrum lucidum FITXA 85/ PLÀNOL 2 - Punt 10 
UTM: 0017006 

 
ASPECTE GENERAL Troana gran, de capçada densa. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   175 cm. 
 Alçada aproximada   10 metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  8 metres 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Més o menys esfèrica 
 Ramificació  Abundant 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS És la troana més gran del municipi, 

sobresurt per sobre de la tanca del 
jardí, segurament centenària.Amb 
el projecte de la ronda de ponent 
aquest terreny es reclassifica a 
urbanitzable.  

LOCALITZACIÓ Dins de la finca situada entre la 
piscina municipal, el camí dels 
enamorats i la Riera de les Comes, 
a tocar d'aquesta última. 

 



CASTANYER D'ÍNDIES 
DE LA CORXERA 

  Aesculus hippocastanum FITXA 86 / PLÀNOL 2 - Punt 12

 
ASPECTE GENERAL Castanyer d'índies alt. Mal estat, està malalat. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   217  cm. ( mesurat abans 

de la ramificació, a poca 
distància de terra ) 

 Alçada aproximada   13 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  7 m ( sense fulles i acabat 
de podar ) 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Lleugerament esfèrica 
 Ramificació  Tronc principal que es ramifica 

irregularment 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Situat dins un grup de 5 o 6 castanyers 

d'índies, aquest és el de més grandària. És 
el castanyer d'índies més gran de St. Feliu. 
Malauradament es veié afectat per una 
malaltia  a la fusta, motiu pel qual ha estat 
molt podat.  

LOCALITZACIÓ La Corxera, entre el Pavelló d'esports i el 
teatre Municipal, prop d'aquest darrer. 

 



CAKI DEL MOLÍ D'EN 
BLANCH 

  Diospyros kaki FITXA 87 / PLÀNOL 20 - Punt 2
UTM: 0012016 

 
ASPECTE GENERAL Caki ben format, força gran 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  150 cm. 
 Alçada aproximada   6 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  8 m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica prop del 

terra 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Él caki no és un arbre no gaire cultivat a 

St. Feliu. Aquest, de ben segur és 
l'exemplar més gran  ( l'alçada màxima que 
pot assolir aquesta espècie és de 10 m 
).Espècie originària de la Xina i el Japó, 
d'ella se n'extreu el caki, una fruita de 
molta dolçor. 

LOCALITZACIÓ Al pati de la masia del Molí d'en Blanch, 
seguint el camí que hi mena des del carrer 
de Santa Magdalena 

 
 



FIGUERA DEL MOLÍ D'EN 
BLANCH 

            Ficus carica FITXA 88 / PLÀNOL 20 - Punt 1
UTM: 0012016 

 
ASPECTE GENERAL Figuera de base ampla, amb la branca més gruixuda 

tallada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc     292 cm. ( abans que el 

tronc es bifurqui en dos); 
187 cm. ( a 1,30 d'alçada, 
mesurat sobre el tronc que 
encara resta, ja que l'altre, 
més ample, fou tallat ) 

 Alçada aproximada   7 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  8 m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es bifurca, però el tronc més gruixut  es va 

tallar, segurament perquè es morí 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS És la figuera més gran trobada al municipi. Destaca pel seu tronc 

gruixut i pel seu espès brancatge. La figuera és un arbre  natiu de 
l'est del mediterrani, que ha estat àmpliament conreuat per 
extreure'n els fruits. 

LOCALITZACIÓ Al pati de la masia del Molí d'en Blanch, seguint el camí que hi 
mena des del carrer de Santa Magdalena 

 



ATMETLLER DEL COL.LEGI 
DEL COR MARIA 

  Prunus dulcis FITXA 89 / PLÀNOL  21- Punt 1
UTM: 2559706 

 
ASPECTE GENERAL Atmetller ben format. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc     143 cm. ( prop del terra, 

abans de la ramificació ) 
 Alçada aproximada       8 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
     7 m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més o menys esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

tortuosament 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Tenint en compte que és una 

espècie que no sobrepassa els 10 m 
d'alçada, aquest atmetller és dels 
més ben formats i més antics del 
municipi. Aquesta espècie fou 
introduïda pels romans per 
aprofitar-ne el fruit. 

LOCALITZACIÓ Carrer de la Creu , 69. Es troba en 
el pati del col.legi. 

 
 



ATMETLLER DEL CARRER 
DE BARTRINA 

          Prunus dulcis FITXA  90/ PLÀNOL 25  - Punt 1 

ASPECTE GENERAL Atmetller frondós i amb bon aspecte 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  148 cm 
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  9 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Tronc que es ramifica de manera tortuosa 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l'atmetller més gran de St. Feliu, 

recentment decobert a l'obrir-se aquesta 
part del carrer. 

LOCALITZACIÓ Carre Bartrina, poc abans de trobar-se amb 
el carrer de Camís. 

 
 



GARROFERS DE LA VOLTA 
DE L'ATMETLLER 

  Ceratonia siliqua FITXA 91/ PLÀNOL 22 - Punt 2 
UTM: 3662118 

 
ASPECTE GENERAL 2 garrofers ben formats, en especial un d'ells.  
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Parasol extès 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a poca alçada 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Situats dins una zona verda a tocar de la carretera de St.Pol. Els 

garrofers de St. Feliu tenen més o menys tots unes dimensions 
semblants, però un d'aquests dos exemplars destaca per tenir 
una capçada molt ben formada ( segurament ha estat podat )  i 
per estar en un indret molt vistós. Els garrofers es troben 
generalment situats en zones que havien estat antigues hortes. 
El garrofer és una espècie cultivada, segurament introduïda pels 
àrabs.  

LOCALITZACIÓ Carretera de St. Pol,davant de l'edifici número 400-414. Situats 
en una zona verda. 
 
 
 

 



ROBÍNIES DE LA RIERA DE 
LES COMES  

  Robinia pseudoacacia FITXA 92 / PLÀNOL 3 - Punt 8  
UTM: 1857114 

 
ASPECTE GENERAL Robínies altes i ben formades. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada Més de 10 metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica tortuosament a certa 

alçada 
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS Situades prop de la riera, en el jardí d'una casa del c/ 

Pecher, són les robínies  més grans  trobades  al 
municipi ( almenys dins el casc urbà ).Queden al 
límit de l'àrea afectada per la ronda de ponent, i 
s'hauran de tenir en compte quan s'executin les obres. 

LOCALITZACIÓ Entre la Riera de les Comes i el carrer Pecher, al jardí 
del número 

 
 



ROBÍNIA DE L'ESTACIÓ   Robinia pseudoacacia FITXA 93 / PLÀNOL 1 - Punt 5  

 
 
ASPECTE GENERAL Robínia de tronc gruixut 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  220 cm. 
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la capçada   
CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica tortuosament  
 Edat estimada   
CONSIDERACIONS És la robínia més grossa d'un grup de tres situat davant les 

escales de l'antiga estació de tren. Una branca fou tallada per la 
policia municipal i els bombers sense que es notifiqués ( es 
suposa que per facilitar el treball de les màquines )el dia que 
una part de la calçada del carrer s’esfonsà, i una ventada del 
novembre del 2004 en feu caure una altra. 

LOCALITZACIÓ Carrer Santa Teresa, davant de l'antiga estació de tren. 
 



NOGUERA DE CAN PUJOL         Juglans regia FITXA 94/ PLÀNOL 2  - Punt 14
UTM: 0017006  

 
 
ASPECTE GENERAL Noguera alta  i d'ampla capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   140 cm. 
 Alçada aproximada 12 m. aprox. 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
14 m aprox. 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica  extensa i abundantment 
 Edat estimada   Uns 40 anys 
CONSIDERACIONS És l'únic noguer de certes dimensions localitzat dins el 

municipi. 
LOCALITZACIÓ Dins de la finca situada entre la piscina municipal, el 

camí dels enamorats i la Riera de les Comes. 
 
 
 



PALMERA  DEL TEATRE Phoenix canariensis FITXA 95 / PLANOL 2- Punt 4 

 
ASPECTE GENERAL Palmera de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  211 cm. 
 Alçada aproximada 18 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada Al voltant dels 100 anys 
CONSIDERACIONS És la palmera més alta del municipi 

després de la Casa de les Puntxes, i una 
de les de major edat. Fou plantada 
originalment en un hort d'una casa de 
davant del col.legi Gaziel, i fou 
transplantada al lloc actual fa pocs anys.

LOCALITZACIÓ Al costat del teatre municipal, a la 
banda de la Corxera. 

 
 



PALMERA DE ST. POL 
 

  Phoenix canariensis FITXA 97 / PLÀNOL 18 - Punt 2
UTM: 40685004 

 

ASPECTE GENERAL Palmera de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada   Més de 10 metres  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma 

capçada 
Esfèrica 

 Ramificació  
 Edat 

estimada 
 

CONSIDERACIONS Situada actualment dins el jardí d'uns edificis ( 
originàriament potser deuria formar part 
d'algun hort o antic jardí ), al costat de 
l'eucaliptus de St. Pol, és una de les palmeres 
més altes de St. Feliu.  

LOCALITZACIÓ Situada dins el jardí dels edificis de L'Oreneta i 
La Gavina ( Av. Vall d'Aro ) 

 



PALMERES DELS JARDINS 
INTERIORS DEL CARRER ERES 
 

          Phoenix canariensis FITXA  98/ PLÀNOL  25- Punt 2 
UTM: 2759108 

 
ASPECTE GENERAL 2 Palmeres, 1 d'alçada remarcable 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  10 m aprox. ( la més alta ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS La importància d'aquests exemplars, més enllà de les seves 

dimensions, la trobem en la zona on està emplaçat: un 
conjunt de patis interiors amb frondosa vegetació al bell mig 
de la ciutat que cal preservar.  

LOCALITZACIÓ Pati de la casa  del carrer Eres número 13. 
 
 



PALMERES DE LA CASA DE 
LES PUNTXES  DE ST. POL  

       Phoenix canariensis FITXA  99/ PLÀNOL 7 - Punt 18
UTM: 3665811 

 
 
ASPECTE GENERAL 3 Palmeres molt altes, en especial una d'elles 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  230 cm ( de l'exemplar més 

alt ) 
 Alçada aproximada  20 m ( de l'exemplar més 

alt ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són unes de les palmeres més altes i 

antigues de St. Feliu. Enmarquen la casa de 
les punxes, creant una imatge molt 
característica de St. Pol. Una d'elles és la 
palmera més alta del municipi.  

LOCALITZACIÓ Jardí de la casa de les Puntxes, Passeig de 
St. Pol, 55. 

 
 



PALMERA DELS JARDINS 
INTERIORS DEL C/ CAMPMANY   
 

          Phoenix canariensis FITXA 100/ PLÀNOL 2 - Punt 15 
UTM: 2357108 

ASPECTE GENERAL Palmera alta 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Carrer Campmany, número 9-13. 
 



PALMERES DE CAN 
MAINEGRE 
 

          Phoenix canariensis FITXA  101/ PLÀNOL  19- Punt 4 
UTM: 3461903 

ASPECTE GENERAL 2 palmeres, una d'elles antiga 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  Més de 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Palmeres molt associades a aquesta 

construcció; la seva importància també 
recau en estar situades en una de les 
entrades de la ciutat. 

LOCALITZACIÓ Carretera de Palamós, número 178-194 
 
 



PALMERES DELS JARDINS 
JULI GARRETA 

  Phoenix canariensis FITXA 102 / PLÀNOL  23- Punt 
2 

 
ASPECTE GENERAL Palmeres de considerable alçada. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  . 
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada    
CONSIDERACIONS Juntament amb els pins, les 

palmeres del passeig conformen la 
identitat d'aquest espai. Són de les 
més antigues del municipi. 

LOCALITZACIÓ Jardins Juli Garreta 
 
 



PALMERA 
WASHINGTONIA DE LA 
CASA DE LES PUNTXES DE 
ST.POL  

          Washingtonia filifera FITXA  103/ PLÀNOL 7 - Punt 16 
UTM: 3665811  

 
ASPECTE GENERAL Palmera alta i robusta, de fulles amples 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  185 cm 
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  7 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l'exemplar de la seva espècie més gran 

de St. Feliu. 
LOCALITZACIÓ Jardí de la casa de les Puntxes. Passeig de 

St. Pol, 55. 
 



PALMERES DE CAN MIOMI Washingtonia robusta FITXA 104 / PLANOL 7- Punt 9 
UTM: 0009002 

ASPECTE GENERAL 2 palmeres molt altes ( sobretot una ) de tronc prim 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  145 cm./ aprox. igual 
 Alçada aproximada Al voltant de 15 m / entre 10 i 

15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són els exemplars més alts de la seva 

espècie al municipi, en especial la que 
apreix a la foto. Es troben situades dins 
un jardí privat. 

LOCALITZACIÓ Situat dins una finca privada a tocar del 
carril bici, darrera la Creu Roja, dins del 
jardí de Can Callicó 

 
 
 



MARGALLONS ( O 
"PALMITOS" ) DE LA 
URBANITZACIÓ URCATOSA 

Chamaerops humilis 
 

FITXA 105 / PLANOL 7- Punt 
19 
UTM: 3667102 

ASPECTE GENERAL 2 Palmeres petites de diversos troncs, ben cuidades i de 
dimensions molt destacables dins de la seva espècie. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada 5,5 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma 

capçada 
Semi-ovoïdal 

 Ramificació Es ramifica en diversos trons a ras de terra. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Aquesta espècie és l'única palmera que es troba 

de manera natural a l'Europa meridional. A 
Catalunya la podem trobar en estat silvestre a 
les comarques del centre i del sud, i també, de 
manera escassa i aïllada, al Montgrí. Aquests 
exemplars, com tots els de la nostra zona, han 
estat plantats. Destaquen per les seves grans 
dimensions dins les possibilitats de creixement 
de l'espècie. 

LOCALITZACIÓ Urbanització Urcatosa, als jardins del c/ Rafael 
Masó 

 



OMS DEL PASSEIG DE RIUS I 
CALVET 
 

          Ulmus pumila FITXA 106 / PLÀNOL 14 – Punt 5 
 

ASPECTE GENERAL Filera d’oms de mitjana dimensió, en bon estat. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   150 cm. 
 Alçada aproximada  8 m  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 8 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Filera d’oms bastant característica d’aquest 

indret. Es tracta d’un espècie d’om 
al.lòctona poc comuna en el municipi.  

LOCALITZACIÓ Passeig Rius i Calvet, davant la platja de 
St. Pol 

 
 



PLÀTANS DE LA 
CARRETERA DE GIRONA 
 

          Platanus hybrida FITXA 107  / PLÀNOL 2 - Punt 16 
 

ASPECTE GENERAL 5 plàtans de considerable magnitud i frondositat, en bon 
estat 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   180 cm ( de l’exemplar més   

              gran ) 
 Alçada aproximada  13 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
   9 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 

regularment 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Arbres molt associats a aquest espai 
LOCALITZACIÓ Final de la carretera de Girona, a 

l’encreuament amb el carrer del Mall i el 
carrer    Garrofers. 

 
 



ROURES  DE LES  COMES 
 

          Quercus humilis FITXA 108 / PLÀNOL 3 - Punt 10 
 

ASPECTE GENERAL 6 roures de força grandària, alguns bastant coberts d’heura
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   180 cm aprox. ( dels 

exemplars més grans ) 
 Alçada aproximada  10 m ( dels exemplars més 

grans ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 10-12 m ( dels exemplars 
més grans ) 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són uns dels roures més grans del municipi. La 

seva situació alineada sobre el camí  conforma 
un bell passatge. Caldria eliminar l’heura que 
amenaça de colgar-ne algun. 
Un altre roure de la filada es va trencar amb 
una ventada. 

LOCALITZACIÓ A tocar del camí que mena de la vall de Les 
Comes fins a St. Amanç. 

 
 



ROURE DE LA 
URBANITZACIÓ  VILAR D’ARO 

          Quercus humilis FITXA 109 / PLÀNOL 26 – Punt1  
UTM: 3175812 

ASPECTE GENERAL  1 roure alt i de gran capçada. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   243 cm 
 Alçada aproximada  15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 14,5 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El roure no és una arbre massa comú al 

municipi. La Vall de Cubells és  la zona on 
es troben més exemplars remarcables 
.Aquest és l’exemplar localitzat més 
interessant d’aquesta zona, i el segon més 
gran del municipi després del roure de Can 
Manau ( Les Comes ). 

LOCALITZACIÓ Situat a la Vall de Cubells, en una parcel.la  
edificable de la urbanització Vilar d’Aro.  

 
 



ROURES I ALZINA 
SURERA DEL MAS CONSOL 

 Quercus humilis i Quercus 
suber 

FITXA  110/ PLÀNOL 26 – Punt 2 
UTM:0004001 

 
ASPECTE GENERAL 2 roures alts i ben formats, i un suro de les mateixes 

dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   190 cm ( de l’exemplar més   

             gran ) 
 Alçada aproximada  14 m  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 9 m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El roure no és una arbre massa comú al municipi. 

La Vall de Cubells és  la zona on es troben més 
exemplars remarcables. Aquests es troben alineats 
al costat d’un antic reg que va a parar a la riera de 
St. Pol. 

LOCALITZACIÓ Situats a la Vall de Cubells, a prop de la carretera 
de St.Feliu a Castell d’Aro ( o dels “Butanos” ). 
Es troben al costat de la casa de pagès coneguda 
com el Mas Consol.  

 
 



ALZINES  DE LA RAMBLA 
DEL PORTALET 
 

          Quercus ilex FITXA 111 / PLÀNOL 23 – Punt 5 
 

ASPECTE GENERAL 2 fileres d’alzines de mitjana dimensió 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc  120 cm aprox.( els exemplars  

                   més grans ) 
 Alçada aproximada  11 m ( els exemplars més  

           grans ) 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 9 m ( els exemplars més  
         grans ) 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Arbres associats a aquest espai de fa anys.  
LOCALITZACIÓ Rambla del Portalet 

 
 



OLIVERES DE CAN MANAU           Olea europaea FITXA 112 / PLÀNOL 10  - Punt 10 
 

ASPECTE GENERAL  2 oliveres antigues i ben formades, especialment una 
d’elles.  

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   240 cm / 280 cm( mesurat a 

la base, ja que es ramifiquen 
a poca alçada ) 

 Alçada aproximada  8 / 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 10 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat irregular 
 Ramificació Els troncs principals, de molt de gruix, es 

ramifiquen arran de terra en diversos troncs 
més petits 

 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són una mostra de les oliveres centenàries que 

encara resten en alguns camps del municipi. 
Són els exemplars més destacables d’una  
filera d’oliveres que ressegueixen una feixa. 

LOCALITZACIÓ Als horts de can Manau, a les Comes  ( prop 
del Mas Abric ). 

 



PI   DE CAN FIGUERES           Pinus pinea  FITXA 113 / PLÀNOL 10  - Punt 6 
UTM: 0007006 

ASPECTE GENERAL Pi de gran capçada.  
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   200 cm 
 Alçada aproximada  12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 18 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal ramificat en 4 branques. 

Una d’elles s’ha esqueixat amb el vent. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Fa poc el vent ha trencat una de les quatre 

branques  
LOCALITZACIÓ Agafant el camí de l’ermita de St.Amanç, 

situat en un extrem dels camps de Can 
Figueres. 

 
 



PI   DEL MAS NEGAT            Pinus pinea  FITXA  114 / PLÀNOL  10- Punt 7 
UTM: 0006005 

ASPECTE GENERAL Pi alt, de gran port i capçada.  
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   300 cm 
 Alçada aproximada  16 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 17 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica en tres 

branques gruixudes 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels pins de més volta de canó i 

capçada de St. Feliu 
LOCALITZACIÓ Agafant la carretera de Pedralta, trencant 

pel camí que mena al Mas Negat, just al 
costat de la casa. 

 
 
 



PI  DEL MAS MAYOL 
 

          Pinus pinea FITXA 115 / PLÀNOL  10- Punt 8  
UTM: 0001010 

ASPECTE GENERAL Pi de gran capçada i port, crescut a sobre d’una roca. Ben 
cuidat, sembla que ha estat podat. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   260 cm 
 Alçada aproximada  13 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 15 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada El.líptica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És un dels pins més bonics del municipi, i 

un dels de major capçada. 
LOCALITZACIÓ Als terrenys del Mas Mayol, situat a tocar 

de la carretera de Pedralta. 
 
 
 



PI  DE LA URBANITZACIÓ 
MAS TOI 
 

          Pinus halepensis FITXA 116 / PLÀNOL  26 - Punt 3 
UTM: 

 
ASPECTE GENERAL Pi de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   260 cm 
 Alçada aproximada  16 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 13,40 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació Més aviat irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ En una parcel.la situada en els terrenys de 

la futura urbanització de Mas Toi, a la Vall 
de Cubells. 

 



XIPRER DE LA CARRETERA 
DE ST.POL 

 Cupressus macrocarpa FITXA 117  / PLÀNOL 19 – Punt 7 
UTM: 3860111 

 
 
ASPECTE GENERAL Xiprer alt i de gran capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   234 cm 
 Alçada aproximada  15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Lateral, regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Jardí dels edificis “Las Brisas II”, carretera 

de St.Feliu a St.Pol, 434 
 
 



XIPRERS DE PORT SALVI  Cupressus macrocarpa FITXA 118 / PLÀNOL 27 – Punt 1 
UTM: 2446303 

 
ASPECTE GENERAL 2 Xiprers alts i de gran capçada, sobretot un d’ells. Ben 

cuidats, tot i que el més gran no es troba en tant bon estat 
com l’altre. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    310 cm  / 252 cm 
 Alçada aproximada   Més de 15 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Lateral 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS El més gran és un dels xiprers de major 

mida del municipi. Sembla una mica 
afectat per alguna malura pròpia de l’edat i 
d’aquest tipus de xiprers, però encara està 
en bon estat. 

LOCALITZACIÓ Jardí del la casa núm. 32 del carrer de Port 
Salvi, a la muntanya de St. Elm..  

 
 



XIPRER DEL CARRER  ST. 
FÈLIX MARTIR 

        Cupressus sempervirens   FITXA 119 / PLÀNOL 2  - Punt 17 
UTM: 2459703 

 
ASPECTE GENERAL Xiprer alt i ben format. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  Més de 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Columnar estreta o fusiforme 
 Ramificació Lateral, paral.lela i regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Més enllà de les seves dimensions, aquest 

xiprer mereix ser considerat per la seva situació 
a la zona antiga de la ciutat, actuant com a illa 
verda. 

LOCALITZACIÓ Situat al jardí de la casa del c/ dels Metges 
núm. 10; és visible des del carrer St. Fèlix 
Màrtir. 

 
 



CEDRE  DE LA 
URBANITZACIÓ MAS TREMPAT 

          Cedrus atlantica FITXA  120/ PLÀNOL 10  - Punt 9 
UTM: 1374603 

 
ASPECTE GENERAL Cedre de gran alçada i ample tronc. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  14 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 6m  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Lateral, amb branques no gaire exteses 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Situat al jardí de la casa número 14 del c/ 

de la Perdiu. 
 
 
 
 



ARAUCÀRIA DE LA 
CARRETERA DE ST.POL 

      Araucaria araucana     FITXA 121  / PLÀNOL 19 – Punt 5 
UTM: 3662111 

 
 
ASPECTE GENERAL Araucària de petita mida, molt ben formada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   65 cm 
 Alçada aproximada  6 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 4 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Piramidal 
 Ramificació Lateral, regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l’únic exemplar d’aquesta espècie localitzat 

al municipi. Tot i ser un exemplar petit té un 
port molt bonic. 

LOCALITZACIÓ Jardí de l’Alabriga ( residencia BBVA ), 
carretera de St.Feliu a St.Pol, núm. 8. 

 
 



ARAUCÀRIA DE ST. POL Araucaria heterophylla FITXA 122 / PLÀNOL 18 – Punt 3  
UTM: 3970201 

 
ASPECTE GENERAL Araucaria de gran alçada, d’excel.lent port i molt ben 

cuidada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   12 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  6 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada piramidal 
 Ramificació Lateral, paral.lela i regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Situada al jardí dels edificis de la Creu de St. 

Pol, carretera de Castell d’Aro, 48. 
 
 



LLORERS DE LA CARRETERA 
DE ST.POL 

      Laurus nobilis     FITXA 123 / PLÀNOL 19 – Punt 6 
UTM: 3662111 

 
 
ASPECTE GENERAL 2 llorers de mida considerables, un d’ells amb poca fulla. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   115 cm  
 Alçada aproximada  8 m / 9 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 4 m / 6 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Irregular, es ramifiquen a poca alçada 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Són els llorers de major mida localitzats al municipi, 

tot i que han estat podats en alçada. Un dels dos té 
poca fulla, es suposa que deu tenir alguna malura.( a la 
fotografia )  

LOCALITZACIÓ 
 

Jardí de l’Alabriga ( Residència BBVA ), carretera de 
St.Feliu a St.Pol núm 8 
 

 



MAGNOLIA DELS JARDINS 
INTERIORS DEL C/ CAMPMANY  
 

          Magnolia grandiflora FITXA 124 / PLÀNOL 30 – Punt 1 
UTM: 2357108 

ASPECTE GENERAL Magnolia de considerables dimensions. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Situada a  prop de la Magnolia de la Casa Girbau ( a la 

fotografia, a la dreta ), és una mica més petita que aquesta, 
però no obstant, és un dels exemplars de magnolia més grans 
de la ciutat. Juntament amb la palmera del mateix jardí, 
configura una zona verda  interior en el centre històric de la 
ciutat de molt interès. 

LOCALITZACIÓ Situada al jardí de la casa núm. 9-13 del c/ Campmany. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNOLIA DELS JARDINS 
INTERIORS DEL C/ PENITÈNCIA  
 

          Magnolia grandiflora FITXA 125 / PLÀNOL 2 – Punt  25
UTM: 2558234 

 

 
ASPECTE GENERAL Magnolia de considerables dimensions. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   140 cm. 
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 12 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Parasol 
 Ramificació Abundant i irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  



MAGNOLIA DE 
L’AVINGUDA EUROPA 
 

          Magnolia grandiflora FITXA 126 / PLÀNOL 30 – Punt 1 
 

 
ASPECTE GENERAL Magnolia de mitjanes dimensions i ampla capçada,en 

estat silvestre des de fa temps. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   123 cm 
 Alçada aproximada  8 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 8 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Les magnolies de certa mida no  abunden 

al municipi. Aquesta, tot i quedar lluny 
d’altres exemplars catalogats, és una de les 
més grans. 

LOCALITZACIÓ Situada en una zona verda municipal entre 
el col.legi Baldiri i l’Avinguda Europa 

 
 
 



BELLAOMBRA DE ST.ELM           Phytolacca dioica FITXA 127 / PLÀNOL 28  - Punt 1 
 

 
ASPECTE GENERAL Bellaombra alta i de tronc ample 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 7 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Ovoïdal 
 Ramificació El tronc principal, de molt de gruix, es ramifica 

arran de terra en diversos troncs més petits 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l’únic exemplar d’aquesta espècie localitzat 

al municipi. Fa uns anys fou salvatgement 
podat per motiu de vistes per algun dels veïns 
de les cases que té a darrera, però actualment 
s’ha recuperat. 

LOCALITZACIÓ Situada a la zona costanera que queda a sota del 
Passeig Marítim President Irla. 

 
 



ALVOCATER DEL CARRER 
SURÍS 

     Persea americana FITXA 128 / PLÀNOL 29 – Punt 2 
UTM: 2259202 

 
ASPECTE GENERAL Aguacater alt i en bon estat 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Més aviat piramidal 
 Ramificació Lateral, no massa regular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És l’únic exemplar d’aquesta espècie localitzat 

al municipi. Es troba situat en una futura zona 
verda. 

LOCALITZACIÓ  
Situat al jardí de la casa del c/ Surís núm. 27-29

 
 



ACACIA  DE LA 
URBANITZACIÓ URCATOSA  

     Acacia sp. FITXA 129  / PLÀNOL 7  – Punt 20 
UTM: 3667102 

ASPECTE GENERAL Acacia alta, de gran capçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   170 cm ( abans de la 

ramificació ) 
 Alçada aproximada  8 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 11 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Parasol extès 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica arran de terra 

en diversos troncs. 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Donades les dimensions d’aquesta espècie, és 

un exemplar molt remarcable 
LOCALITZACIÓ Jardins de la urbanització Urcatosa, c/ Rafael 

Masó 
 
 
 



GARROFER  DEL CARRER  
SOBREVIA 

     Ceratonia siliqua FITXA 130  / PLÀNOL 19  – Punt 8 
UTM: 3362911 

ASPECTE GENERAL Garrofer gran i ben format, sense cuidar. 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   90 cm. ( el tronc més 

gruixut ) 
 Alçada aproximada  7 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 8 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica en dos troncs a 

tocar de terra.  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Exemplar molt remarcable de garrofer, el més 

gran localitzat al municipi. Vestigi de les 
antigues hortes que  havien ocupat la llavors 
periferia de la ciutat.  

LOCALITZACIÓ En el jardí d’una finca que actualment s’està 
urbanitzant  del costat del carrer Sobrevia. 

 
 



PALMERA DELS JARDINS 
INTERIORS DE LA PLACETA DE 
ST. JOAN  

Phoenix canariensis FITXA 131 / PLÀNOL 2 – Punt 18  
UTM: 2458921- 

ASPECTE GENERAL Palmera d’alçada remarcable 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada    
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a la part final 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Queda molt amagada en un jardí d’illes 

interiors. No és visible des del carrer. 
LOCALITZACIÓ Situada al jardí de la casa de la Placeta St. Joan 

núm. 3. 

 
 



PALMERA DE LA VIA DEL 
TREN 

Phoenix canariensis FITXA 132 / PLÀNOL  7– Punt 21 
UTM: 3464602 

 
ASPECTE GENERAL Palmera d’alçada remarcable 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a la part final 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Juntament amb el molí de vent del seu costat ( 

inclòs en el catàleg del patrimoni arquitectònic 
), forma un conjunt paisatgístic a preservar. 

LOCALITZACIÓ Situada al jardí de la casa deL C/ via del tren, 8.

 
 



PALMERA 
WASHINGTONIA DEL 
CARRER D’ANTONI FERRER 

     Washingtonia  filifera  FITXA 133 / PLÀNOL 29 – Punt 1 
UTM: 2062604 

 
ASPECTE GENERAL Palmera alta i ben formada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  Més de 10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació  
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Situada al jardí de la casa del c/ d’Antoni Ferrer 

núm. 2 
 
 



TRACHYCARPUS DE LA 
CASA TRACHSLER 

Trachycarpus fortunei FITXA 134  / PLÀNOL 2  – Punt  19 
UTM: 2357416 

ASPECTE GENERAL Trachycarpus d’alçada mitjana-alta dins de l’espècie, ben 
cuidat. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a la part final 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Després del trencament degut a una ventada de 

la Phoenix canariensis monumental que hi 
havia en aquest espai, aquesta palmera, tot i 
que de dimensions no excessives, ajuda a vestir 
aquest jardí noucentista. 

LOCALITZACIÓ Situada al jardí de la casa Trachsler, del c/ 
Hospital núm. 19. El jardí dóna al carrer 
Campmany. 

 
 



TRACHYCARPUS DE 
L’HOSPITAL VELL 

Trachycarpus fortunei FITXA 135 / PLÀNOL 2 – Punt  22
UTM: 2357414 

 
ASPECTE GENERAL Trachycarpus de molta alçada  
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   10 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a la part final 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És el Trachycarpus localitzat més alt del 

municipi. Aquesta espècie arriba a un màxim 
de 12-15 m d’alçada. 

LOCALITZACIÓ Situada al jardí de l’Hospital Vell. 

 
 



MARGALLÓ ( O 
“PALMITO” ) DE LA CASA 
MARUNY 

Chamaerops humilis FITXA 136 / PLÀNOL 2 – Punt  20
UTM: 2357407 

 
ASPECTE GENERAL Margalló de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada  6 metres 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 6 metres 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Es ramifica en diversos troncs arran de terra 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS És el margalló de més alçada de la ciutat. 
LOCALITZACIÓ Situat al jardí de la casa Maruny, del c/ del 

Mall, 17. El Jardí dóna al carrer Campmany. 
 
 



MARGALLÓ ( O 
“PALMITO” ) DE LA CASA 
TRACHSLER 

Chamaerops humilis FITXA  137 / PLÀNOL 2 – Punt  21 
UTM: 2357416 

 
ASPECTE GENERAL Margalló de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada    
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Irregular 
 Ramificació Es ramifica en diversos troncs arran de terra 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS  
LOCALITZACIÓ Situada al jardí de la casa Trachsler, del c/ 

Hospital núm. 19. El jardí dóna al carrer 
Campmany. 

 
 



BRAHEA DE LA 
URBANITZACIÓ D’URCATOSA 

Brahea armata  FITXA 138 / PLÀNOL 7– Punt  22 
UTM: 3667102 

 
ASPECTE GENERAL Palmera del gènere Brahea, ben formada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   125 cm. 
 Alçada aproximada   5,5 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a la part final 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Tot i no tenir unes dimensions excessivament 

destacables, és l’únic exemplar ben format 
d’aquesta espècie de palmera trobat al municipi

LOCALITZACIÓ Situada als jardins de la Urb. Urcatosa 

 
 



CYCA DE L’HOSPITAL VELL Cyca revoluta FITXA 139 / PLÀNOL 2 – Punt  23
UTM: 2357414 

ASPECTE GENERAL  Cyca molt ben formada i de gran alçada 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   2,5 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  Parasol 
 Ramificació Tronc principal que es ramifica a la part final 
 Edat estimada Centenària 
CONSIDERACIONS És l’exemplar de Cyca més antic i més gran 

localitzat fins ara al municipi. 
LOCALITZACIÓ Situada al jardí de l’Hospital Vell. 

 
 



ARBRE DE L’AMOR DE  
L’HORTA DE CAN  VILARET 

          Cercis siliquastrum FITXA  140 / PLÀNOL 3 – Punt 11 
 

 
ASPECTE GENERAL Arbre mitjanament alt, que es bifurca a la base en dos 

troncs que s’entortolliguen 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   175 cm ( del tronc més 

gran ) 
 Alçada aproximada 8 m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
13,50 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Irregular. Es ramifica en dos troncs a la base que s’entrecreuen 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Juntament amb el del jardí de la Casa Blasco, és l’arbre de 

l’amor més gran del muncipi, i un dels dos únics arbres d’aquesta 
espècie de dimensions destacables trobats al municipi. Pel poc 
creixement que té l’arbre de l’amor, és d’unes grans dimensions. 
És curiosa la forma en que s’entortolliguen els dos troncs, que 
sembla que facin honor al nom de l’arbre. 

LOCALITZACIÓ Als horts de Can Vilaret, a la riebra dreta de la Vall de les 
Comes, seguint el carrer Pecher avall. 

  



ARBRE DE L’AMOR DEL 
JARDÍ DE  LA CASA BLASCO 

          Cercis siliquastrum FITXA  141  / PLÀNOL 2  – Punt  26 
UTM: 2255105 

ASPECTE GENERAL Arbre mitjanament alt, amb una capçada molt bonica 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   
 Alçada aproximada  
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Esfèrica 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Juntament amb el de l’Horta d’en Vilaret, és l’arbre de l’amor 

més gran del muncipi, i un dels dos únics arbres d’aquesta 
espècie de dimensions destacables trobats al municipi. Pel poc 
creixement que té l’arbre de l’amor, és d’unes grans 
dimensions. Presenta una esplèndida capçada, molt ben 
formada.  

LOCALITZACIÓ Als jardins de la Casa Blasco. L’arbre es pot veure des del 
carrer Jacint de Pau. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DESMAI DE LA RIERA DE LES 
COMES 

          Salix babylonica FITXA 142 / PLÀNOL 2  - Punt 24 
UTM: 1857127 

ASPECTE GENERAL Desmai de mitjanes dimensions 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    
 Alçada aproximada   
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Des pocs desmais que resten al municipi, 

aquest és el més  gran.  
LOCALITZACIÓ En un pati que dóna a la riera de les 

Comes, a tocar  del seu encreuament amb  
el carrer Dr. Rovira. 

 
 
 
 
 
 



MORERA DE L’ESCORXADOR           Morus alba FITXA 143 / PLÀNOL 7  – Punt  23 
UTM: 3665804 

ASPECTE GENERAL Morera de mida remarcable, de bon port però força 
descuidada. 

DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc    200 cm  
 Alçada aproximada  11  m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
 13 m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada Forma de parasol 
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Juntament amb la morera del l’Escola Gaziel, és la morera 

trobada més gran del municipi, i la que té una capçada més 
ampla de les dues. A prop seu n’hi ha una altra de la mateixa 
edat, però no tant ben formada i en més mal estat.  

LOCALITZACIÓ Pati de l’antic escorxador, a tocar de l’ala més antiga de 
l’escorxador ( edifici que es troba catalogat ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SURO DE  LES  COMES Quercus suber FITXA 144 / PLÀNOL 10 – Punt 11  
 

 
ASPECTE GENERAL Suro de capçada ampla i tronc gruixut 
DIMENSIONS 
 Perímetre de tronc   220 cm  
 Alçada aproximada   8  m 
 Diàmetre màxim de la 

capçada 
  10  m 

CARACTERÍSTIQUES 
 Forma capçada  
 Ramificació Irregular 
 Edat estimada  
CONSIDERACIONS Vell suro, amb restes d’un antic incendi  a les branques. 
LOCALITZACIÓ A tocar de la dreta del camí que mena a les Comes des de 

St.Amanç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




