
Zona G. El roserar
No podia faltar a Torreblanca algun element que vinculés el parc 
actual amb una de les activitats més tradicionals a la finca, com 
va ser durant molts anys el conreu de les roses. Als prats de la 
part baixa, s’alternen diferents varietats de rosers amb peus joves 
d’arbres que els ombregen. L’Associació d’Amics de les Roses 
de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat de promoure i difon-
dre el coneixement del món de la rosa, s’ocupa del cultiu d’una 
part dels rosers.

Zona H. La pineda i la plataneda
Cobertes per plantacions regulars de pins pinyers i plàtans respec-
tivament, són molt utilitzades com a zona per a la pràctica d’activi-
tats lúdiques i esportives. Entre aquesta zona i l’aparcament, s’alça 
un petit turó amb dos grans dipòsits a dalt. Antigament recollien 
aigües d’una mina procedent de Sant Pere Màrtir, que donava per 
cobrir les necessitats de la finca i part de les de Sant Feliu. Avui la 
seva aigua és de la xarxa general. Si bé no podem considerar el 
turó com a part dels jardins, si que cal citar la seva vegetació, que 
forma un petit bosquet dominat pels pins a l’estrat arbori i el marfull 
a l’arbustiu. També hi són presents el roure, el garrofer, l’aladern, el 
lligabosc, la ginesta, l’estepa blanca, el garric i l’esparreguera. 

Els ocells
El caràcter localment frondós de la vegetació i la diversitat d’am-
bients fan que el Parc sigui força ric en ocells. Així, hom troba 
ocells de bosc, com la merla, el tallarol de casquet, la mallarenga 
blava i el raspinell, ocells de jardí, com el gafarró, el verdum, la 
garsa i la cotorra de pic gris, ocells lligats a edificis, com el pardal 
comú, el pardal xarrec i el colom domèstic i encara ocells d’in-
drets arbustius, com el tallarol capnegre o el rossinyol. Al llac i a 
l’estany hi ha ànecs coll-verds i oques.

Arbres del Parc
Els perennifolis
Verds tot l’any amb fulles planes i més aviat petites de 
cutícula dura, fosca i brillant, per poder resistir tempora-
des de sequera. N’hem distingit tres grups principals:

Palmeres

Vegetals de tronc únic, sense ramificar, amb fulles i 
flors que neixen de l’extrem.

 1 Chamaerops humilis, margalló
 2 Phoenix canariensis, palmera de Canàries
 3 Phoenix dactylifera, palmera de dàtils
 4 Trachycarpus fortunei, palmera excelsa

Pins i altres coníferes

Plantes resinoses, amb fulles petites, estretes i allar-
gades de cutícula molt dura.

 5 Calocedrus decurrens, cedre blanc de Califòrnia
 6 Cedrus atlantica, cedre de l’Atlas
 7 Cedrus deodara, cedre de l’Himàlaia
 8 Cupressus sempervirens, xiprer
 9 Juniperus virginiana, savina de Virginia

 10 Pinus canariensis, pi de Canàries
 11 Pinus halepensis, pi blanc
 12 Pinus pinea, pi pinyer
 13 Taxus baccata, teix

Altres perennifolis

 14 Acacia retinoides, mimosa de tot temps
 15 Acàcia saligna, acàcia de fulla blava
 16 Ceratonia siliqua, garrofer
 17 Eriobotrya japonica, nesprer del Japó
 18 Eucalyptus globulus, eucaliptus comú
 19 Ligustrum lucidum, troana
 20 Olea europaea, olivera
 21 Photinia serrulata, fotínia
 22 Quercus ilex, alzina
 23 Rhamnus alaternus, aladern

Els caducifolis
Molt variables amb el pas de les estacions, adaptats 
a llocs amb aigua abundant, de fulles més o menys 
grosses que cauen a la tardor.

 24 Aesculus hippocastanum, castanyer d’Índia
 25 Ailanthus altissima, ailant
 26 Albizia julibrissin, acàcia taperera

 27 Broussonetia papyrifera, morera de paper
 28 Celtis australis, lledoner
 29 Cercis siliquastrum, arbre de l’amor
 30 Elaeagnus angustifolia, arbre del paradís
 31 Elaeagnus umbellata, eleagne d’ombrel·la
 32 Gleditsia triacanthos, acàcia de tres punxes
 33 Jacaranda mimosifolia, xicranda
 34 Melia azedarach, mèlia
 35 Morus alba, morera blanca
 36 Phytolacca dioica, bellaombra 
 37 Platanus x hispanica, plàtan
 38 Populus alba, àlber
 39 Populus alba ‘Pyramidalis’, àlber piramidal
 40 Prunus cerasifera ‘Pissardii’, pissardi
 41 Prunus dulcis, ametller
 42 Prunus persica, presseguer
 43 Quercus canariensis, roure africà
 44 Quercus pubescens, roure martinenc
 45 Robinia pseudoacacia, robínia
 46 Sophora japonica, acàcia del Japó
 47 Sophora japonica ‘Dot’, acàcia del Japó
 48 Tilia x vulgaris, tell de fulla gran
 49 Tipuana tipu, tipuana
 50 Ulmus minor, om
 51 Ulmus pumila, om de Sibèria

Arbusts i altres plantes
 1 Agapanthus africanus, flor de l’amor
 2 Agave americana, atzavara
 3 Aloë sp., àloe
 4 Arbutus unedo, arboç
 5 Berberis x ottawensis, coralet
 6 Buddleia davidii, budlèia
 7 Buxus sempervirens, boix
 8 Canna indica, canya d’Índia
 9 Carpobrotus edulis, bàlsam
 10 Cereus peruvianus, cactus
 11 Convolvulus mauritanicus, campanetes
 12 Cortaderia selloana, herba de la Pampa
 13 Cotoneaster sp., cotoneàster 
 14 Crataegus monogyna, arç blanc
 15 Cycas revoluta, ciques
 16 Dasylirion serratifolium, dasilirion
 17 Duranta repens, duranta
 18 Erica multiflora, bruc d’hivern
 19 Euonymus japonicus, evònim del Japó
 20 Ficus rubiginosa, ficus
 21 Hedera helix, heura
 22 Hibiscus syriacus, hibisc de Síria
 23 Juniperus sabina, savina de muntanya

 24 Laurus nobilis, llorer
 25 Ligustrum ovalifolium, troanella
 26 Myrthus communis, murtra
 27 Nerium oleander, baladre
 28 Phormium tenax, formi
 29 Phyllostachys aurea, bambú
 30 Pistacia lentiscus, llentiscle
 31 Pittosporum tobira, pitòspor
 32 Plumbago auriculata, gessamí blau
 33 Pyracantha crenatoserrata, piracant
 34 Rosa sp., roser
 35 Rosmarinus officinalis, romaní
 36 Rosmarinus officinalis var. prostratus, romaní rastrer
 37 Ruscus hypoglossum, galzeran major
 38 Spartium junceum, ginesta
 39 Tamarix gallica, tamariu
 40 Teucrium fruticans, teucri blau
 41 Viburnum tinus, marfull
 42 Vinca major, vinca gran
 43 Vitis vinifera, vinya
 44 Yucca sp., iuca


