
LA FLORA DEL TURÓ DEL PUTXET 

Recopilada per Jordi Cebrián 
 
- Els arbres del Putxet: 

 

nom espècie  nom vulgar  família  originària 

 

Acacia dealbata acàcia, mimosa mimosàcies  Austràlia 

Acacia saligna acàcia, mimosa mimosàcies  Austràlia 

Calocedrus decurrens   cupressàcies  Nord-amèrica 

Cedrus deodara cedre   cupressàcies  Asia central 

Celtis australis lledoner  ulmàcies  Mediterrània oriental 

Ceratonis siliqua garrofer  lleguminoses  Mediterrània 

Cercis siliquastrum arbre de l’amor lleguminoses  Mediterrània oriental 

Cupressus macrocarpa xiprer  cupressàcies  Nord-Amèrica 

Cupressus sempervirens xiprer  cupressàcies  Mediterrània oriental  

Cydonia oblonga  codonyer rosàcies  Asia central 

Dracaena drago  drago  agavàcies  Illes Canàries 

Eleagnus angustifolia arbre del paradís eleagnàcies  Asia occidental, Turquia 

Ficus carica  figuera  moràcies  Mediterrània oriental 

Ginkgo biloba  ginkgo  ginkgoàcies  Japó, Xina 

Jacaranda mimosifolia  xicranda bignoniàcies  Sudamèrica 

Leucaena leucocephala   mimosàcies  Mèxic 

Ligustrum japonicum troana  oleàcies  Asia oriental 

Melia azederach  mèlia  meliàcies  Asia central 

Morus nigra  morera negra  moràcies  Mediterrània oriental 

Olea europaea  olivera  oleàcies  Mediterrània oriental 

Parkinsonia aculeata parquinsònia caesalpinàcies Estats Units, Mèxic 

Phoenix canariensis palmera palmàcies  Canàries 

Phytolacca dioica  ombú  fitolacàcies  Sudamèrica 

Pinus halepensis  pi blanc pinàcies  Mediterrània occidental 

Pinus pinea  pi pinyer pinàcies  Mediterrània (oriental?) 

Platanus x hispanica plàtan  platanàcies  hibrid 

Populus alba  àlber  salicàcies  Europa 

Populus x canescens pollancre salicàcies 

Populus nigra italica pollancre salicàcies  Europa 

Prunus cerasifera  mirobalà rosàcies  Asia occidental 

Prunus dulcis  ametller rosàcies  Mediterrània oriental 

Quercus ilex  alzina  fagàcies  Europa mediterrània 

Rhamnus alaternus aladern rhamnàcies  Europa mediterrània 

Robinia pseudoacacia robínia  lleguminoses  Nord-Amèrica 

Schinus molle  fals pebreter anacardiàcies  Sudamèrica  

Sophora davidii    fabàcies  Xina 

Sorbus domestica server  rosàcies  Europa 

Stiphnolobium japonicum  acàcia del Japó lleguminoses Xina, Corea 

Tamarix gallica/parviflora  tamariu tamaricàcies Europa mediterrània 

Thuja orientalis  tuja  cupressàcies  Xina 

Tilia tomentosa  til·ler  til·liàcies  Europa 

Tipuana tipu  tipuana lleguminoses  Argentina 

Ulmus pumila  om siberià ulmàcies  Sibèria 

Washingtonia filifera washingtònia palmàcies  Califòrnia 
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Cydonia oblonga, codonyer 

 



 
 

Schinus molle, fals pebreter 

 

 
 



Sorbus domestica, server 

 

- Els arbustos del Putxet: 

 

nom espècie  nom vulgar  família  originària 

 

Abutilon grandiflorum abutilon malvàcies  Àfrica meridional  

Arbutus unedo  cirerer d’arboç ericàcies  Europa mediterrània 

Berberis thunbergi coralet  berberidàcies  Sud-amèrica? 

Ceanothus arboreus tree lilac rhamnàcies  California 

Cordyline australis cordilina asparagàcies  Nova Zelanda   

Cotoneaster horizontalis  cornera horitzontal  rosàcies Xina 

Cotoneaster lacteus cornera làctea rosàcies Xina 

Cotoneaster pannosus    rosàcies Xina 

Crataegus laevigata arç blanc rosàcies  Europa 

Dombeya x cayeuxii arbre de les hortènsies esterculiàcies  Àfrica, Madagascar 

Duranta erecta  duranta verbenàcies  Amèrica central i del sud 

Eleagnus x reflexa eleagne eleagnàcies  jardineria 

Euonymus fortunei evònim japonès celastràcies  Japó, Xina, Corea 

Euonymus japonicus evònim japonès celastràcies  Japó, Xina, Corea 

Hebe x andersoni o sp   escroful·lariàcies Austràlia, Nova Zelanda 

Iochroma cyaneum iocroma blava  solanàcies  Sudamèrica 

Jasminum mesny  gessamí groc de primavera   Xina 

Jasminum nudiflorum gesamí groc d’hivern oleàcies Xina 

Justicia adhatoda  adhatoda acantàcies  Paquistan 

Limoniastrum monopetalum limoniastre plumbaginàcies Europa mediterrània 

Melianthus major  honey flower meliantàcies  Sud-àfrica 

Myoporum acuminatum mioporum mioporàcies  Austràlia 

Myrtus communis  murta  mirtàcies  Europa mediterrània 

Nerium oleander  baladre apocinàcies Europa mediterrània, Turquia 

Phillyrea angustifolia fals aladern oleàcies  Europa mediterrània 

Phormium tenax  liri de Nova Zelanda xanthorrhàcies  Nova Zelanda 

Photinia serratifolia fotínia  rosàcies  Asia oriental, Indonèsia 

Phymosia umbellata fimosia malvàcies  Mèxic 

Pistacia lentiscus  llentiscle anacardiàcies  Europa mediterrània 

Pittosporum tobira pitospor del Japó pittosporàcies Xina i Japó 

Pittosporum truncatum pitospor pittosporàcies  Xina 

Portulacaria afra  portulaca portulacàcies  Sud-àfrica 

Prunus spinosa  aranyoner rosàcies  Europa 

Pyracantha angustifolia piracant de fulla llarga  rosàcies  Xina 

Pyracantha coccinea piracant rosàcies  Mediterrània oriental 

Sambucus nigra  saüc  caprifoliàcies  Europa 

Spiraea cantonensis espirea del Japó rosàcies  Japó, Xina 

Viburnum suspensum marfull  caprifoliàcies  jardí 

Viburnum tinus  marfull  caprifoliàcies  Europa mediterrània 

 

 



 
Phymosia umbellata 

 
Dombeya x cayeuxii 

 

 

- Les mates i enfiladisses del Putxet 

 

nom espècie  nom vulgar  família  originària 



 

Abelia sp.   abèlia  caprifoliàcies  Xina, etc. 

Aloe maculata   aloe  liliàcies  Sud-àfrica 

Aspidistra elatior  aspidistra asparagàcies  Xina, Japó 

Bignonia unguis-cati bignònia groga bignoniàcies  Sud-amèrica 

Callistemon sp  calistemon mirtàcies  Austràlia 

Chamaerops humilis margalló palmàcies  Europa mediterrània 

Cistus x pulverulentus estepa  cistàcies  jardí 

Cistus crispus  estepa crespa  cistàcies  Europa mediterrània 

Cistus monspeliensis estepa negra cistàcies  Europa mediterrània 

Cistus parviflorus  estepa de Creta cistàcies  Creta 

Cistus x purpureus estepa  cistàcies  jardineria  

Cistus salviifolius  estepa borrera cistàcies  Europa mediterrània 

Clematis flammula vidiella  ranunculàcies  Europa mediterrània 

Coronilla valentina coronil·la glauca lleguminoses Europa mediterrània 

Cortaderia selloana herba de la pampa gramínies Argentina 

Echium fastuosum   boraginàcies  Illes Canàries  

Escallonia rubra  escal·lònia escaloniàcies  Xile 

Euryops chrysanthemoides   compostes  Sud-àfrica 

Hedera helix i simil heura  araliàcies  Europa 

Hypericum calycinum hipèric rastrer  clusiàcies  Balcans, Turquia 

Ipomoea indica  meravella índica convolvulàcies Centre-Amèrica 

Lantana montevidensis lantana verbenàcies  Sudamèrica 

Lavandula dentata   labiades Mediterrània, Asia occidental 

Lavandula angustifolia espígol    labiades  Europa mediterrània 

Lonicera fragantissima   caprifoliàcies  Xina 

Medicago arborea alfals arbori lleguminoses  Europa mediterrània 

Parthenocisus quinquefolia vinya borda vitàcies  Mèxic 

Passiflora caerulea flor de la pasió passifloràcies Sud-amèrica 

Phlomis fruticosa  candeleda de Jerusalem labiades Mediterrània oriental 

Phlomis longifolia    labiades  Mediterrània oriental 

Plumbago auriculata gessamí blau plumbaginàcies Sud-àfrica 

Podranea ricasoliana bignònia rosa bignoniàcies  Àfrica austral 

Polygala myrtifolia polígala sudafricana polygalàcies Sud-àfrica 

Roldana petasitis    compostes  Mèxic 

Rosmarinus officinalis romaní  labiades  Europa mediterrània 

Ruscus aculeatus  galzeran ruscàcies  Europa 

Salvia officinalis  sàlvia  labiades  Europa mediterrània 

Senecio angulatus seneci del cap  compostes  Sud-àfrica 

Senecio lineatus    compostes  Sud-àfrica 

Senna corymbosa senna  cesalpinàcies  Sudamèrica 

Spartium junceum genista vera lleguminoses  Europa mediterrània 

Teucrium fruticans   labiades Nord d’Àfrica, Europa meridional 

Thymus vulgaris  farigola labiades  Europa mediterrània 

Weigelia florida  weigelia caprifoliàcies  Xina i Corea 

Westringia longifolia romaní australià labiades  Austràlia 

Wisteria sinensis  glicèria  lleguminoses  Xina 

Yucca gloriosa  iuca  agavàcies  Centre-amèrica 

Yucca guatemaltensis iuca  agavàcies  Centre-amèrica 

Yucca oleifolia  iuca  agavàcies  Centre-amèrica 

 



 
Cistus x purpureus 

  

- Les plantes herbàcies del Putxet 

 

nom espècie  nom vulgar  família   originària 

 

Acanthus mollis  acant  acantàcies  Mediterrània oriental 

Asparagus setaceus   asparagàcies 

Canna x generalis canna  cannàcies  jardí 

Centranthus ruber herba de sant Jordi valerianàcies Europa mediterrània 

Gazania rigens  gazania asteràcies  Sud-àfrica 

Gaura x lindheimeri gaura  onagràcies  Nord-Amèrica 

Iberis sempervirens carraspic crucíferes  Europa 

Iris germanica  lliri blau iridàcies  jardí 

Lobelia laxiflora  lobèlia  campanulàcies Amèrica central 

Nassela tenuissima nassel·la gramínies  Mèxic 

Nothoscordum gracile   liliàcies  Sud-amèrica 

Salvia microphylla    labiades  Mèxic, sud Estats Units 

Sedum telephium  fabària  crassulàcies  Europa 

Senecio cineraria  cinerària compostes  Mediterrània 

Solidago canadiensis vara d’or del Canadà compostes Nord-Amèrica 

Zantedeschia aethiopica cal·la  aràcies  Sud-àfrica 

 



 
Salvia microphylla 

 

- Flora espontània del Putxet 

 

nom espècie  nom vulgar  família   originària 

 

Ailanthus altissima ailant  simarubàcies  Xina (invasora) 

Allium neapolitanum all napolità liliàcies  Europa 

Allium roseum  all de bruixa liliàcies  Europa mediterrània 

Alyssum maritimum cap blancs crucíferes  Europa 

Anagallis arvensis borró  primulàcies  Europa 

Anacyclus valentinus panigroc valencià compostes Mediterrània occidental 

Antirrhinum orontium gossets escroful·lariàcies Europa 

Aptenia cordifolia  aptènia aizoàcies  Àfrica austral 

Araujia sericifera  miraguà de jardí asclepediàcies Sudamèrica (invasora) 

Asparagus acutifolius esparraguera boscana liliàcies Europa mediterrània 

Avena sterilis  cugula grossa gramínies  Europa 

Capsella bursa-pastoris bossa de pastor crucíferes  Europa 

Cardamine hirsuta   crucíferes  Europa 

Centaurea aspera  travalera compostes  Mediterrània occidental 

Cerastium glomeratum cerasti glomerat cariofil·làcies Europa 

Chenopodium album blet  quenopodiàcies Europa 

Cirsium vulgare  card  compostes  Europa 

Clematis flammula vidiella  ranunculàcies  Mediterrània 

Convolvulus althaeoides  corretjola convolvulàcies Europa mediterrània 

Diplotaxis erucoides ravenissa blanca crucíferes  Europa 

Echium vulgare  llengua de bou boraginàcies  Europa 

Erodium malacoides filamaria geraniàcies  Europa 

Erucastrum nasturtiifolium  ravenissa groga crucíferes  Europa 

Eryngium campestre panical  umbel·liferes  Europa 

Euphorbia helioscopia lleteresa euforbiàcies  Europa 

Euphorbia peplus  leteresa peplus euforbiàcies  Europa, Asia 



Euphorbia segetalis lleteresa de camp euforbiàcies Mediterrània occidental 

Euphorbia serrata lletersa serrada  euforbiàcies Mediterrània occidental 

Foeniculum vulgare fonoll  umbel·líferes  Europa 

Freesia refracta  freesia  iridàcies  Sud-àfrica 

Fumaria capreolata fumària papaveràcies  Europa 

Galactites tomentosa calcida blanca  compostes  Mediterrània 

Galium aparine  apegalós rubiàcies  Europa 

Geranium rotundifolium  gerani rotundifoli  geraniàcies Europa 

Gladiolus communis gladiol  iridàcies  Europa mediterrània 

Heliotropium europaeum verrucària boraginàcies  Europa  

Hordeum murinum margall bord gramínies  Europa 

Inula viscosa  olivarda compostes  Mediterrània 

Kalanchoe draigemontiana calantxoe crassulàcies  Madagascar 

Lathyrus clymenum guixó articulat lleguminses  Mediterrània 

Lavatera cretica  malva crètica malvàcies  Europa mediterrània 

Lotus edulis  lot èdul lleguminoses  Mediterrània 

Lotus ornithopodioides banya de cabra lleguminoses Mediterrània  

Malva sylvestris  malva  malvàcies  Europa 

Medicago sp.  melgó  lleguminoses  Europa 

Melica ciliata  mèlica  gramínies  Europa 

Melilotus neapolitanus melilot  lleguminoses  Europa mediterrània 

Mercurialis annua  melcoratge euforbiàcies  Europa 

Onobrychis viciifolia trepadella lleguminoses  Europa 

Orobanche hederae frare  orobancàcies  Europa 

Oryzopsis miliacea ripoll  gramínies  Europa 

Oxalis articulata  pa de cucut oxalidàcies  Sudamèrica 

Oxalis pes-caprae oxalis del cap  oxalidàcies  Sudàfrica 

Pallenis spinosa  gràvit  compostes  Mediterrània 

Papaver rhoeas  rosella  papaveràcies  Europa  

Parietaria officinalis morella roquera urticàcies  Europa 

Poa annua   pelosa  gramínies  Europa 

Polygonum aviculare passacamins polygonàcies  Europa 

Psoralea bituminosa trèvol pudent fabàcies  Europa 

Reichardia picroides cosconilla compostes  Mediterrània 

Reseda lutea  gandaia resedàcies  Europa 

Rubus ulmifolius  esbarcer rosàcies  Europa 

Sanguisorba minor pimpinella rosàcies  Europa 

Sherardia arvensis rèvola borda rubiàcies  Europa, Asia 

Solanum nigrum  morella solanàcies  Europa 

Scabiosa atropurpurea escabiosa marítima dipsacàcies Mediterrània 

Senecio vulgaris  seneci, xenixell asteràcies  Europa 

Sonchus oleraceus lletsó  asteràcies  Europa 

Sonchus tenerrimus lletsó fi compostes  Mediterrània occidental 

Stachys ocymastrum espinadella peluda labiades  Mediterrània occidental 

Stellaria media  morró comú cariofil·làcies  Europa 

Torilis nodosa  torilis nodosa umbel·líferes  Europa 

Viola suavis  viola suau violàcies  Europa mediterrània 

Vitis vinifera  vinya borda vitàcies  Mediterrània oriental 



 
 

Senecio cineraria 

 

 
 

Stachys ocymastrum 

 

 

Text i fotos: Jordi Cebrian 



 

 

 


