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El jardí és un espai viu i dinàmic. Per això no us heu d’estranyar si no trobeu alguna de les espècies marcades en el plànol, o si localitzeu algun exemplar que no figura a 
la llista. L’inventari, que es va completar el 2006, tampoc inclou les espècies de temporada que es planten en algunes zones per millorar l’ornamentació.

Gaudiu del jardí i ajudeu-nos a tenir-ne cura DESEMBRE 2006



CiperàciesParaigüetsCyperus alternifolius53
CupressàciesXiprerCupressus sempervirens52
CupressàciesXiprer de LambertCupressus macrocarpa51
CupressàciesXiprer tristCupressus funebris50
CupressàciesXiprer d'ArizonaCupressus arizonica49
CupressàciesCedre del JapóCryptomeria japonica48
RosàciesCornera de jardíCotoneaster spp.47
BetulàciesAvellanerCorylus avellana46

Gramínies 
(Poàcies)

Herba de la pampaCortaderia selloana45

AgavàciesCordilinaCordyline indivisa var. 
atropurpurea

44
AgavàciesCordilinaCordyline indivisa43
LiliàciesClíviaClivia nobilis42
RutàciesTaronger agreCitrus aurantium var. amara41
VitàciesCissus, vinya cangurCissus antartica40
LauràciesCamforerCinnamomum camphora39
LiliàciesCintaChlorophytum comosum38
PalmàciesMargallóChamaerops humilis37
SolanàciesCèstrumCestrum parqui36

CactàciesMuntanya de MontserratCereus hildmannianus var. 
monstruosus

35
CactàciesCereusCereus hildmannianus34
LleguminosesGarroferCeratonia siliqua33
UlmàciesLledonerCeltis australis32
PinàciesCedre de l'HimàlaiaCedrus deodara31
CasuarinàciesPi australiàCasuarina cunninghamiana30
CiperàciesCarexCarex pendula29
CannàciesCanya d'ÍndiesCanna spp.28
BignoniàciesTrompeta trepadoraCampsis radicans27
BuxàciesBoixBuxus sempervirens26
BuxàciesBoix baleàricBuxus balearica25
MoràciesMorera de paperBroussonetia papyrifera24
EsterculiàciesArbre ampollaBrachychiton populneum23
NictaginàciesBuguenvíl·liaBougainvillea glabra22
CornàciesAucuba, cubanaAucuba japonica var. variegata21
CornàciesAucuba, cubanaAucuba japonica20
LiliàciesAspidistraAspidistra elatior19
LiliàciesEsparraguera de jardíAsparagus sprengeri18
LiliàciesEsparragueraAsparagus plumosus17
LiliàciesEsparraguera boscanaAsparagus acutifolius16
AràciesArum spp.15
AràciesOrella d'ase, arumArum italicum14
AraucariàciesAraucària de NorfolkAraucaria heterophylla13
LiliàciesÀloe tacatAloe saponaria12
LiliàciesÀloeAloe arborescens11
LiliàciesAllAllium spp.10
ApocinàciesAlamandaAllamanda cathartica9
SimarubàciesAilantAilanthus altissima8
AgavàciesAtzavaraAgave salmiana var. ferox7

AgavàciesAtzavara, pitaAgave americana var. medio-
picta

6
LiliàciesFlor de l'amorAgapanthus africanus5
AceràciesPlàtan falsAcer pseudoplatanus4

AceràciesAuró de fulla de freixe, 
negundo

Acer negundo3
AcantàciesAcantAcanthus mollis2
CaprifoliàciesAbèliaAbelia floribunda1
FamíliaNom comúNom científicNúm.

PalmàciesPalmera de dàtilsPhoenix dactylifera106
AgavàciesFormi, lliri de Nova ZelandaPhormium tenax107

PalmàciesPalmera de CanàriesPhoenix canariensis105
LauràciesPèrseaPersea indica104
CactàciesCorona de CristPereskia aculeata103

Gramínies 
(Poàcies)

Pennisetum villosum102
VitàciesVinya vergeParthenocissus quinquefolia101
OrobancàciesFrare de l'heuraOrobanche hedera100
CactàciesFiguera de moroOpuntia tomentosa99
OleàciesOliveraOlea europaea98
NinfàciesNenúfarNymphaea spp.97
ApocinàciesBaladreNerium oleander96
PolipodiàciesNefrolepisNephrolepis exaltata95
BerberidàciesNandinaNandina domestica94
MioporàciesMiòporMyoporum acuminatum93
MusàciesBananerMusa sapientum92
MoràciesMorera blancaMorus alba91
EuforbiàciesManiotManihot carthaginensis90
MagnoliàciesMagnòliaMagnolia grandiflora89
CaprifoliàciesLligaboscLonicera periclymenum88

PalmàciesLivistona, palmera de 
ventall de la Xina

Livistona chinensis87
OleàciesTroanaLigustrum lucidum86

OleàciesTroanaLigustrum japonicum var. aureo 
marginata

85
OleàciesTroanaLigustrum japonicum84
LauràciesLlorerLaurus nobilis83
LitraceàciesArbre de JúpiterLagerstroemia indica82
SapindàciesSapinde de la XinaKoelreuteria paniculata81
LiliàciesTritomaKniphophia uvaria80
OleàciesGessamí grocJasminum nudiflorum79
BignoniàciesXicrandaJacaranda mimosifolia78
IridàciesIris spp.77
IridàciesLliri blauIris germanica76
MalvàciesHibisc de la SíriaHibiscus syriacus75
AraliàciesHeuraHedera helix74
ProteàciesGrevíl·leaGrevillea robusta73
LleguminosesAcàcia de tres punxesGleditsia triacanthos72
GinkgoàciesGinkgoGinkgo biloba71

AgavàciesFúrcrea, fals àgaveFurcraea selloa var. medio-
picta

70
OleàciesFreixe de florFraxinus ornus69
OleàciesFreixe de fulla granFraxinus excelsior68
RosàciesMaduixeraFragaria vesca67
MoràciesFicus d'ÍndiesFicus retusa66
MoràciesFicus de cautxúFicus elastica65
MoràciesFigueraFicus carica64
MoràciesFicus de fulla petitaFicus benjamina63
MoràciesFicus de BengalaFicus benghalensis62
AsteràciesMargaridaEuryops spp.61
CelastràciesEvònim del JapóEuonymus japonicus60
MirtàciesEucaliptus vermellEucalyptus camaldulensis59
ElaeagnàciesElaeagnus spp.58
AgavàciesDràcenaDracaena spp.57
AgavàciesDrago de CanàriesDracaena draco56
SolanàciesTrompetesDatura arborea55
PolipodiàciesFalgueraCyrtomium falcatum54
FamíliaNom comúNom científicNúm.

RamnàciesGinjolerZizyphus jujuba155
AràciesCala, lliri d'aiguaZantedeschia aethiopica154
AgavàciesIucaYucca gloriosa153
AgavàciesIucaYucca elephantipes152
AgavàciesIucaYucca alifolia151
Hidrofil·làciesWigàndiaWigandia caracasana150
PalmàciesPalmera de ventallWashingtonia filifera149
VitàciesVinyaVitis vinifera148
VerbenàciesAlocVitex agnus-castus147
CaprifoliàciesMarfullViburnum tinus146
UlmàciesOm negreUlmus minor145
LleguminosesTipuanaTipuana tipu144
TiliàciesTil·ler de fulla granTilia platyphyllos143
TiliàciesTil·ler de fulla petitaTilia cordata142
CupressàciesTuiaThuja orientalis141
TaxàciesTeixTaxus baccata140
MusàciesAu del ParadísStrelitzia reginae139

LleguminosesSòforaSophora pendula var. 
doteana

138
LleguminosesSòforaSophora japonica137
SolanàciesSolanàcia gegantSolanum giganteum136
SolanàciesCopa d'orSolandra maxima135

Asteràcies 
(Compostes)

Cineraria marítimaSenecio cineraria134
AnacardiàciesPebrer bordSchinus molle133
LiliàciesGalzeran de fulla ampleRuscus hypoglossum132
RosàciesRosaRosa spp.131
LleguminosesRobíniaRobinia pseudoacacia130
PoligonàciesPolígon japonèsReynoutria japonica129
FagàciesAlzina sureraQuercus suber128
FagàciesAlzinaQuercus ilex127
FagàciesRoure de TurquíaQuercus cerris126
RosàciesPiracantPyracantha angustifolia125
PunicàciesMagranerPunica granatum var. nana124
PunicàciesMagranerPunica granatum123
PolipodiàciesFalguera comunaPteridium aquilinum122
RosàciesPresseguerPrunus persica121
RosàciesLlorer-CirerPrunus laurocerasus120

RosàciesPrunera vermellaPrunus cerasifera var. 
pissardii

119
RosàciesAlbercoquerPrunus armeniaca118
RosàciesPrunus117

CactàciesPortulacaria, arbust 
d'elefant

Portulacaria afra116
PodocarpàciesPodocarpPodocarpus neriifolius115
PlumbaginàciesGessamí blau, plumbagoPlumbago capensis114
PitosporàciesPitòsporPittosporum tobira113
PinàciesPi pinyonerPinus pinea112
PinàciesPi blancPinus halepensis111
FitolacàciesBellaombraPhytolacca dioica110
MalvàciesMalva aparasoladaPhymosia umbellata109
RosàciesFotíniaPhotinia serrulata108
FamíliaNom comúNom científicNúm.
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Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)


