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1. INTRODUCCIÓ 
 
Es contacta amb els responsables del servei de jardineria municipal amb la finalitat de concretar les 
espècies a plantar tant a la vialitat del sector SUD-1 com en totes les zones verdes. A  més a més de 
les espècies, es demana informació respecte a interdistàncies, criteris mínims de dimensions d’arbres 
(alçada o perímetre), així com necessitats de la xarxa de reg. 
 
A data de juliol de 2009 es rep resposta per part de l’ajuntament on s’esmenten diverses 
condicionants a tenir en compte per a l’enjardinament i reg del sector, les quals es llisten a 
continuació: 
 

- A les franges verdes paral·leles a la carretera N-230 se’ls donarà continuïtat amb la zona ja 
adequada, propera al sector. Es a dir, es plantaran plataners (Platanus Hispanica) de port 
gran a cada costat, amb un diàmetre de tronc entre 16 i 18 cm. Als peus de la franja més 
propera a la carretera s’hi sembrarà gespa; mentre que a la més allunyada es substituirà la 
gespa per coníferes de la varietat Juniperus.  
 

- Al Passeig del Secà s’hi distingeixen dues plantacions diferenciades, ja que es busquen 
arbres de port gran per plantar a la rambla central; mentre que a les voreres s’hi posaran 
exemplars més petits. Pel que fa a les espècies de la zona del passeig, es distingiran dues 
espècies; d’una banda entre la rotonda 1 i la rotonda 2 s’hi plantaran freixes (Fraxinus 
excelsior); mentre que entre la rotonda 2 i la rotonda 3 es preveu que s’hi posin lledoners 
(Celtis australis). Per les voreres es selecciona pruners de pisardi (Prunus Cersifera 
Pissardii). 
 

- A l’avinguda dels Rosers, es seguirà un criteri semblant que en el cas anteriors. A la meitat 
superior de la rambla central s’hi plantaran roures (Quercus Robur); mentre que a la meitat 
inferior es preveuen alzines (Quercus ilex). Pel que fa a l’arbrat de les voreres, es disposaran 
troanes (Ligustrum lucidum) a l’interior de tots els ecossells.  
 

- En general els arbres de port petit recomanats per a tot el sector són: troanes Ligustrum 
lucidum), altees (Hibiscus syriacus) i pruners (Prunus Cersifera Pissardii). 
 

- Els arbres que actualment es troben al tram de l’avinguda de la Verge del Pilar que ja està 
consolidat són albízies de flor rosa (Albizia julibrissin). Per tant la continuïtat d’aquest vial es 
farà amb aquesta mateixa espècie. 
 

- En referència a les interdistàncies de l’arbrat, els escossells es separaran 13m, mentre que 
els arbres dels passeigs només es distanciaran 7 m. 
 

- La distribució dels escossells serà aparellada. 
 

- La gespa ha de tenir varietats de gramínies autòctones (prat) i reg autònom per aspersió. 
 

- L’arbrat disposarà de sistema de reg per degoter autònom. 
 

 
2. ENJARDINAMENT 
 
A continuació s’adjunta una taula resum de la disposició de l’arbrat a tot el sector, a partir dels 
condicionats del punt anterior: 
 

VIAL ESPÈCIES 

Passeig del Secà 

A la rambla central s’hi plantaran freixes (Fraxinus excelsior) en una 
meitat i lledoners (Celtis australis) en l’altra. La disposició serà 
bilateral aparellada i separats 7 m entre ells. La base d’aquesta 
franja serà sembrada amb gespa. 
A les voreres exteriors s’hi plantarà un pruner de pisardi (Prunus 
Cersifera Pissardii), a cadascun dels escossells, que es troben 
separats 13 m. 

Carrer 17 
Carrer 18 
Carrer 3 carrer de Girona 
Carrer de la Lluna 
Carrer 13 
Carrer 14 

Es distribueixen escossells de manera bilateral aparellada separats 
cada 13 m, on s’hi plantarà un pruner de pisardi (Prunus Cersifera 
Pissardii) a cadascun d’ells. 

Avinguda dels Rosers 

A la rambla central s’hi plantaran roures (Quercus robur) en una 
meitat i alzines (Quercus ilex) en l’altra. La disposició serà bilateral 
aparellada i separats 7 m entre ells, i amb una base de gespa. 
A les voreres exteriors s’hi plantarà un pruner de pisardi (Prunus 
Cersifera Pissardii), a cadascun dels escossells, que es troven 
separats 12 m. 

Camí d’Almacelles 
Camí d’Albelda 

S’hi plantaran troanes (Ligustrum Lucidum), a cadascun dels 
escossells, que es troben separats 12 m i col·locats de manera 
bilateral aparellada. 

Carrer 11 
Avinguda dels Esports 

Es distribueixen escossells de manera bilateral aparellada separats 
cada 13 m, on s’hi plantaran altees (Hibiscus syriacus) a cadascun 
d’ells. 

Carrer de la Llum 

Únicament es plantarà arbrat a la vorera sud, ja que per donar 
continuïtat al vial existent, la vorera nord, serà massa estreta per 
posar-hi escossells, només té 1,5 m d’amplada. 
En aquest cas, també s’hi preveu posar altees (Hibiscus syriacus) 
cada 13 m. 

Avinguda de la Verge del Pilar 
En aquest carrer, també per donar continuïtat al vial existent, es 
distribuiran escossells de manera bilateral aparellada cada 12 m on 
s’hi plantaran albízies (Albizia julibrissin). 

Lateral oest N-230 

En aquest cas, donat que només hi ha una vorera pavimentada al 
costat oest, adjacent al nucli urbà, es col·locaran de manera 
unilateral exemplars de pruners de pisardii (Prunus cerasifera 
Pissardii). A l’altre costat s’hi desenvolupa una zona de passeig a 
tractar en el següent punt. 
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VIAL ESPÈCIES 

Zones verdes paral·leles  
carretera N-230 

Com ja s’ha esmentat, aquestes franges donaran continuïtat a la 
zona de passeig que s’hi pot trobar avui dia uns metres més avall. 
Per tant es defineix una franja al costat més proper a la carretera on 
la base serà de gespa i s’hi plantaran plataners (Platanus 
Hispanica) cada 7 m, una zona central sense vegetació i 
pavimentada amb sauló; i finalment una altra franja amb la base de 
savines (Juniperus sabina Tamariscifolia), que també contindrà els 
plataners cada 7m. 
La zona verda definida entre la carretera N-230 i el canal de 
Pinyana, únicament disposarà d’una franja verda, que s’ajustarà a 
la definida inicialment, es a dir, sembra de gespa i plantació de 
plataners. 

Rambla de Girona 

Donada la definició geomètrica d’aquest vial, es distingeix que la 
part superior amb voreres uniformes i amb una amplada total de 2,5 
m, s’hi defineixin escossells com a la resta del sector; mentre que a 
la part inferior, que comunica amb  la rambla de Girona actual, de 
voreres estretes, donarà continuïtat a aquesta via, disposant l’arbrat 
únicament a la rambla central. 
En el primer cas, l’espècie escollida és el pruner de pisardii (Prunus 
Cersifera Pissardii),mentre que a la rambla s’hi plantarà albízies 
(Albizia julibrissin). 

Rotonda 1 

A l’interior de la rotonda s’hi plantarà coralet del Japó (Berberis 
thunberghii), sòfora (Sophora japonica), i pruneres de fulla vermella 
(Prunus cerasifera).També hi hauran 8 petites zones on es preveu 
la sembra de gespa. 

Rotonda 2 
Rotonda 3 

Únicament es preveu la sembra de gespa en dues franges 
perimetrals. 

Rotonda 4 
En els extrems s’hi plantarà coralet del Japó (Berberis thunberghii), 
i pruneres de fulla vermella (Prunus cerasifera). La base d’ambdues 
espècies estarà formada per gespa. 

Rotonda 5 
L’interior reduït d’aquesta rotonda estarà sembrat amb gespa i al 
centre s’hi plantarà un únic exemplar de desmai (Salix babylonica). 

Plaça 

Dissenyada i pavimentada com a plaça de lleure amb jocs infantils, 
s’ha definit unes zones centrals amb vegetació baixa (flors i plantes 
aromàtiques), als extrem arbres de port petit/mitjà, i al centre, al 
costat de l’accés, un arbre gran. 
Les espècies escollides per la part central són: lavanda (Lavandula 
angustifolia), estragó (Artemisia dracunculus), cotoneaster 
(Cotoneaster Horizontalis), espernallac (Santolina 
chamaecyparissus), espirea (Spiraea nipponica) 
L’espècie escollida per als extrems és la sòfora (Sophora japonica) 
L’arbre exemplar és un desmai (Salix babylonica) 

Peatonal 4 
Es distribueixen escossells de manera unilateral separats cada 13 
m, on s’hi plantaran altees (Hibiscus syriacus) a cadascun d’ells. 

 

 
 
3. XARXA DE REG 
 
3.1. INTRODUCCIÓ 
 
Tot i que d’entrada s’havia pensant en una xarxa de reg per aspersió per totes aquelles zones de 
gespa i una xarxa de reg per detogeig per al reg de l’abrat viari; finalment es dissenya una xarxa de 
degoteig per tots dos àmbits. 
 
Això es degut a que les franges de verd lineal dels passejos són molt estretes, i en cas de posar-hi 
aspersors, s’acabaria mullant inevitablement les voreres i zones d’aparcament. D’altra banda, aquest 
tipus de reg necessita més aigua, de manera que un línia de degoteig ens permetrà un gran estalvi. 
 
S’ha contactat amb una casa comercial, per estudiar i sectoritzar el reg de la urbanització, i en el punt 
següent s’adjunta la seva informació. 
 
A grans trets cal destacar que: 
 

- el subministrament de la xarxa de reg queda garantit amb diverses connexions a la xarxa 
d’abastament d’aigua potable 

- la pressió de treball recomanada és de 30 a 40 m.c.a 
- la base de la sectorització és que el cabal màxim no superi els 7,5 m3/h 
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3.2. DISSENY I MATERIALS 
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