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Itineraris del jardí de la Universitat
Arbres de ciutat 

 
Figura 1. Recorregut de l’itinerari “Arbres de ciutat” 

 
Introducció 
 
Amb aquest itinerari, tot gaudint d’una curta passejada, podrem conèixer els sovint ignorats i menystinguts 
arbres de ciutat. Amb el tràfec que ens suposa la vida diària, sovint no tenim temps per observar el nostre 
entorn i no ens adonem de l’oportunitat de descoberta de la natura que ens proporcionen els arbres i arbusts 
dels carrers, parcs i places dels nostres pobles i ciutats. Aquests s’encarreguen d’aportar-nos un esquitx de la 
natura que ens hem entestat en destruir i de fer-nos el paisatge urbà una mica més bonic, amable i agradable a 
la vista. 
 
Així doncs, la majoria de les espècies que hem inclòs en aquest itinerari podem trobar-les ben a prop de casa 
nostra, tot i que amb un aspecte diferent a com les veiem al jardí, doncs les condicions de vida en aquest espai 
són força millors a les que poden trobar als carrers. Als eixos viaris factors com la pol·lució, l’estretor de les 
voreres, la manca d’aigua, de sòl i de llum, i les ferides causades per cops, ja siguin deguts a vehicles o a 
ciutadans incívics, fan que creixin lentament, afeblits i propensos a patir malalties. 
 
A part de la seva funció ornamental, són els grans equilibradors de les condicions ambientals de les  
ciutats     : 
— Són font d’oxigen i renoven la qualitat de l’aire que respirem, retenint partícules i elements contaminants a 

les seves fulles.  
— Regulen la humitat i la temperatura i redueixen fins a un 15% el soroll del trànsit.  
— Contribueixen a augmentar la biodiversitat de les ciutats, ja que són elements de nidificació i alimentació de 

la fauna. 
— Són, a més, font d’ombra i un espai comú d’esbarjo, relació i activitats de lleure. 
 

Vegeu el plafó Arbres de ciutat 
 
Podem trobar espècies de diferents parts del món (Amèrica del Nord i del Sud, Àsia, Austràlia i Europa). La 
majoria d’elles són el que coneixem com a espècies al·lòctones, tot i que moltes s’han adaptat a la regió 
mediterrània, i fins i tot n'hi ha que s'hi han arribat a naturalitzar. 
 

http://www.ub.edu/ossma/imatges/Arbres%20de%20ciutat.jpg
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Itineraris del jardí de la Universitat
Arbres de ciutat 

Els arbres de carrer, els del nostre 
barri, els de parcs i places, ens 
proporcionen salut i comoditat i 
l’oportunitat d’exercir el nostre espe-
rit d’observació i de descoberta 
durant tot l’any, amb els canvis que 
van presentant al llarg de les estaci-
ons. 
 
 
Punt 1 
 
El nostre itinerari comença a la part del jardí situa-
da prop de l’edifici Josep Carner. Si ens situem 
mirant cap a la plaça de la Universitat, el primer 
que ens cridarà l’atenció és la presència de dife-
rents exemplars de prunera vermella (Prunus 
cerasifera var. pissardii), el vermell del fullatge dels 
quals contrasta amb la verdor de la resta 
d’espècies. Aquest color de fullatge tan vistós és 
el que fa que aquest sigui un arbre molt plantat als 
carrers de pobles i ciutats (figura 2).  
      
 
 
Podem observar també dos 
magnífics exemplars de 
bellaombra (Phytolacca dioi-
ca), espècie d’exòtica bellesa i 
de gran creixement que, com 
el seu nom indica, proporciona 
abundant ombra (figura 3). 
 
 
 
 
Punt 2 
 
Si continuem endinsant-nos en el jardí, en direc-
ció al carrer Diputació, i ens parem just en el punt 
en que trobem l’entrada al Pati de Lletres a la 
nostra mà dreta, veurem el fullatge frondós i en 
forma de cascada del pebrer bord (Schinus 
molle), arbre molt rústic i resistent (figura 4), útil 
per a fixar dunes i talussos, els fruits del qual 
s’han fet servir com a substitut del pebre.  
 

Espècies al·lòctones

Aquelles que són originàries d’altres països, sovint exòtics i 
llunyans. Poden haver estat introduïdes voluntàriament, pel seu 
valor econòmic o ornamental, o involuntàriament, quan es 
desplacen llavors o petits exemplars en qualsevol mitjà de 
transport des del seu lloc d’origen.  

Figura 2. Prunera vermella (Prunus cerasifera var. pissardii) 

Figura 3. Bellaombra (Phytolacca dioica). Detall de les fulles  

Figura 4. Pebrer bord (Schinus molle) 
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Al voltant d’aquest, podem trobar un dels arbusts més abundants en tot el 
jardí, el pitòspor (Pittosporum tobira), espècie rústica i de fàcil conreu, que 
admet molt bé el retall de les seves branques, pel que s’acostuma a fer 
servir per a la construcció de tanques (figura 5). Es reconeix perquè les 
fulles són més amples a l’extrem superior (l’àpex), que no pas a la base. 
Les seves flors són molt aromàtiques i la seva olor recorda la de la flor del 
taronger.  

 
 
 
Al llarg de tot el jardí podem trobar diferents indivi-
dus d’aquesta espècie, dels que cal destacar dos 
exemplars de gran mida situats a la zona que 
comunica el pati de Lletres amb el de Ciències 
(figura 6).  
 
 
 

 
Darrera dels pitòspors, ens cridarà l’atenció la 
presència d’un impressionant exemplar de 
lledoner (Celtis australis), un dels arbres urbans 
per excel·lència, de caràcter auster i fort, que 
creix vigorós fins i tot en les pitjors condicions 
(figura 7), raons per les quals és un dels candi-
dats a reemplaçar el plàtan d’ombra (Platanus 
orientalis var. acerifolia). Els fruits del lledoner, 
els lledons (figura 8), són comestibles i repre-
senten un aliment excel·lent per als ocells de la 
ciutat. 
 
Els plàtans de les ciutats com Barcelona, degut a que són arbres de creixement ràpid i gran capçada, no es 
poden desenvolupar de manera adequada a la majoria dels carrers on són plantats, massa estrets per permetre 
el seu creixement. Per aquest motiu, des de sempre els plàtans han patit 
severes podes, que els hi ha provocat podridures i danys irreparables, i els 
han proporcionat aquest aspecte bonyegut i malaltís. A més són una espècie 
molt sensible als fongs, que els hi provoquen la caiguda de les fulles i un 
debilitament general. És per aquesta raó que els ajuntaments estan substi-
tuint progressivament aquests arbres, deixant-los només en grans avingudes 
i parcs, on poden créixer de manera adequada. 
 
Una mica més endavant, al bell mig del pas ens toparem amb una de les 
espècies de papilionàcies més boniques, la sòfora (Sophora japonica), 
que, a diferència del que el seu nom ens indica, no és originari del Japó, sinó 
de la Xina. 

Figura 5. Pitòspor (Pittosporum tobira)

Figura 6. Pitòspors ubicats entre els patis 

Figura 7. Lledoner (Celtis australis). Detall de fulles i fruit

Figura 8. Sòfora 
(Sophora japonica)
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A la dreta d’aquesta, mig amagada per altres 
arbustos, sobresurt una altra papilionàcia, la 
robínia (Robinia pseudoacacia), d’origen americà, 
que es troba naturalitzada als nostres boscos, 
amb tanta vigoria que, sovint, se l’ha pres per un 
arbre autòcton (figura 9). De vegades rep el nom 
d'acàcia, però aquest és el nom d'un gènere del 
qual formen part només les mimoses.  
 
 

 
 
 
 
Prop de la robínia, destaquen un parell 
d’exemplars força grans de troana (Ligustrum 
lucidum), arbret força present a tot el jardí, que 
se sol plantar en alineacions als carrers, ja que 
suporta molt bé la pol·lució del trànsit. El principal 
inconvenient d’aquest són els seus fruits (baies 
blavoses) que, al caure, embruten força el terra 
(figura 10). 
 
 
 
En aquest punt són 
abundants també les 
iuques (Yucca elephan-
tipes), que en el cas 
d’aquesta espècie rep 
el seu nom perquè les 
bases eixamplades dels 
seus troncs recorden 
les potes d’elefant 
(figura 11). 
 
 

Figura 9. Robínia (Robinia pseudoacacia). Detall de les fulles 

Papilionàcies 

Família de plantes angiospermes, que es caracteritza principalment per tenir flors amb cinc pètals de 
disposició particular i fruits en llegum. És la segona família més nombrosa pel que fa al nombre de gène-
res i d’espècies, i moltes d’elles tenen gran importància econòmica com a aliment humà o com a 
ornamentals. Poden presentar bacteris simbiòtics a les seves arrels que els ajuden a fixar el nitrogen 
atmosfèric. 

Figura 10. Troana (Ligustrum lucidum). Detall de fulles i fruit

Figura 11. Diversos exemplars de iuca (Yucca elephantipes) 
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Punt 3 
 
Just en el punt en que el nostre camí ha de 
dirigir-se per força cap a la dreta, ens trobem 
amb una petita agrupació de tipuanes (Tipua-
na tipu var. speciosa), espècie també de la 
família de les papilionàcies, força plantada en 
avingudes i places de les ciutats, de creixe-
ment ràpid i flors grogues no gaire grosses 
que, en caure, entapissen el terra de color 
groc (figura 12).  
 

 
 
A l’esquerra d’aquestes, hi podem trobar un petit exemplar de sapinde de la 
Xina (Koelreuteria paniculata), els fruits del qual contenen saponina i, en 
fregar-los amb aigua produeixen una bromera que dissol el greix, fet pel qual 
s’havien emprat per a rentar la roba (figura 13). 
 
 
 
 
 
Davant d’aquest, trobem un bonic exemplar de boix baleàric (Buxus baleari-
ca), espècie endèmica de la mediterrània occidental , sovint utilitzat per a 
la formació de tanques (figura 14). 
 
 
 
 

Vegeu el plafó Arbres mediterranis 
 

 
 
Punt 4 
 
Ara agafem el camí cap a la dreta, tot seguint el carrer de la Diputació i ens 
aturem just al davant del Departament de Matemàtiques. En aquest punt 
trobem un dels arbres de ciutat més particulars, l’arbre ampolla (Brachychi-
ton populneum). Anomenat així per la característica forma del seu tronc 
(que a més és de l’anomenat color verd ampolla), presenta uns fruits lle-
nyosos de color negre, que els nens utilitzen sovint com si fossin barquetes 
(figura 15).  
 

Figura 12. Exemplars de tipuana (Tipuana tipu var. speciosa) 

Figura 13. Sapinde de la Xina 
(Koelreuteria paniculata) 

Figura 14. Boix baleàric
(Buxus balearica) 

Figura 15. Arbre ampolla (Brachychiton populneum) 

http://www.ub.edu/ossma/imatges/Els%20arbres%20mediterranis.jpg
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A la dreta d’aquest, veurem dos exemplars  
d’ailant (Ailanthus altissima), un arbre invasor 
de ràpid creixement i fàcil dispersió (figura 16). 
Originari de la Xina, actualment es troba naturalit-
zat, ja que tolera molt bé la sequera i qualsevol 
tipus de sòl. És per aquesta raó que es una espè-
cie molt adequada per a formar part de la flora 
viària de les grans ciutats, doncs no requereix unes 
condicions gaire exigents per a poder créixer amb 
facilitat. S’utilitza a més per a la subjecció de 
terrenys, fet que ha contribuït a la seva expansió.  
 

                                           Vegeu el plafó Males herbes, sospitosos habituals 
 
 
Punt 5 
 
L’últim punt d’aquest itinerari està una mica allunyat respecte els altres. 
Seguint jardí enllà, mantenint sempre el carrer de la Diputació a la nostra 
esquerra fins arribar a l’hivernacle, trobarem un altre dels arbres viaris més 
típics de les nostres ciutats, la magnòlia (Magnolia grandiflora) (figura 17).  
 
Aquest arbre, originari d’Amèrica del Nord, va ser introduït a Europa a 
començaments del segle XVIII i ha estat cultivat pel valor ornamental del 
seu fullatge i de les seves flors, caracteritzades per la seva grandària i la 
seva fragància. Al pati de Ciències, trobarem dos exemplars més de mag-
nòlia de gran mida (figura 18).  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 16. Ailant (Ailanthus altissima). Detall de fulles i fruit 

Figura 17. Magnòlia (Magnolia grandi-
flora). Detall de fulles i fruit

Figura 18. Exemplars de magnòlia del pati de Ciències. Detall de fulles i fruit

http://www.ub.edu/ossma/imatges/Males%20herbes.jpg
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Per finalitzar, hem d’esmentar la presència 
d’una xicranda (Jacaranda mimosifolia), 
característica per les seves flors de color 
violeta (figura 19), i de varis exemplars 
d’acàcia de tres punxes (Gleditsia tria-
canthos), arbre de la família de les 
papilionàcies, caracteritzat per la presència 
d’afilades espines a les seves branques i 
per la producció d'enormes llegums (figura 
20). 
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Figura 19. Xicranda (Jacaranda mimosifolia) 

Figura 20. Acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos)


