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Barcelona torna a plantar palmeres  

» A la campanya de plantació s’han triat espècies més resistents a les plagues, 

especialment la del morrut 

 

» Les palmeres es planten en èpoques de calor de maig a octubre i la campanya de 

plantació d’enguany es preveu acabar en les properes setmanes 

 

 

 
 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit tornar a plantar palmeres als carrers i les places de la 

ciutat en el marc de la campanya de plantació de l’arbrat d’enguany. Les palmeres, tot i que no 

són veritables arbres, estan incloses en l’inventari del patrimoni arbori de Barcelona i, per tant, 

en el present Pla director de l’Arbrat.  

 

Des de fa 10 anys i a causa de l’arribada del morrut es va decidir no plantar més palmeres 

mentre es lluitava contra aquesta plaga. Ara que està molt més controlada i ha abaixat el 

nombre d’afectacions, l’Ajuntament de Barcelona torna a plantar palmeres. 
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La substitució es fa per altres espècies de palmeres, de moment no sensibles al morrut, 

especialment en els casos d'ubicacions històriques o emblemàtiques de la ciutat. Les palmeres 

es planten en èpoques de calor de maig a octubre i la campanya de plantació d’enguany es 

preveu acabar en les properes setmanes. 

 

 

Campanya de plantació de palmeres 2017 

 

Enguany es plantaran 117 palmeres de sis espècies diferents: 

 

Espècie Unitats 

Archontophoenix cunninghamiana 7 

Butia capitata 4 

Livistona australis 2 

Livistona chinensis 31 

Syagrus romanzoffiana 27 

Washingtonia robusta 46 

 

Les plantacions de la campanya 2017 es faran en les següents ubicacions i espècies: 

Ubicació Espècie 

Jardí Bacardí Syagrus romanzoffiana 

Av.Vallcarca Syagrus romanzoffiana 

Pl. Central de Nou Barris Syagrus romanzoffiana 

Pl. Central de Nou Barris Archontophoenix cunninghamiana 

Parc de Diagonal Mar Syagrus romanzoffiana 

Palau de Pedralbes  Butia capitata 

Gran Via Carles III  Livistona australis 

Parc de la Guineueta Livistona chinensis 

Pl. de les Palmeres. Livistona chinensis 

Parc Josep M. Serra Martí  Syagrus romanzoffiana 

Pg Colom  Washingtonia robusta 

Pg Garcia Fària  Livistona chinensis 

Pg Lluís Companys  Livistona chinensis 

Pg Marítim Barceloneta  Washingtonia robusta 

Pg Marítim del Port Olímpic  Livistona chinensis 

Pg Valldaura  Washingtonia robusta 

Pl Palmera de Sant Martí  Butia capitata 

Pl Tirant lo Blanc  Syagrus romanzoffiana 

Pl Valdivia  Syagrus romanzoffiana 

Rbla Poblenou  Washingtonia robusta 

Seu dte Nou Barris (Pi i Molist) Syagrus romanzoffiana 

Turó Parc Washingtonia robusta 

Jardins de Sant Joan de Déu Syagrus romanzoffiana 

Via Júlia  Washingtonia robusta 

Marina Washingtonia robusta 

Drassanes Butia capitata 

Av Miramar Washingtonia robusta 

Pas Fructuós Gelabert: (davant cotxeres de Sants) Archontophoenix cunninghamiana 

Pl. Joan Corrades Archontophoenix cunninghamiana 

Pl. André Malraux Washingtonia robusta 

Premià Archontophoenix cunninghamiana 
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Les palmeres a Barcelona 

 

Existeixen al voltant de 2.600 espècies de palmeres arreu del món; a Barcelona es troben 19 

espècies diferents de palmeres.  

Barcelona té actualment 10.924 palmeres plantades en carrers, places i parcs.  

Districte 
Total general 

(unitats) 

CIUTAT VELLA 2.001 
EIXAMPLE   879 
GRÀCIA   334 
HORTA - GUINARDÓ   459 
LES CORTS   918 
NOU BARRIS   989 
SANT ANDREU   345 
SANT MARTÍ 2.335 
SANTS - MONTJUÏC 1.878 
SARRIÀ - SANT GERVASI   786 

Total general 10.924 

 

 

Tanmateix, el 80% del total es concentra en 4 espècies: Phoenix dactylifera (palmera datilera), 

Phoenix canariensis (palmera de Canàries), Washingtonia robusta (washingtònia) i 

Washingtonia filifera (palmera de Califòrnia). El 20% restant d’altres espècies, en trobem més 

de 15 diferents, cadascuna amb un percentatge molt baix sobre el total. 

Les quatre espècies més freqüents a Barcelona són: 

Washingtonia robusta 2.813 ut 

Phoenix dactylifera 2.625 ut 

Washingtonia filifera 1.669 ut 

Phoenix canariensis 1.558 ut 

 

Les palmeres són molt apreciades per la ciutadania per la seva visibilitat, la seva alçària i per la 

seva ubicació a llocs emblemàtics de la ciutat. 

 

Les palmeres, a diferència també dels arbres, tenen separat el creixement en alçada i gruix; un 

arbre és més alt quant més gruixut és, mentre que en el cas de les palmeres durant els primers 

anys creixen en gruix i alçada coordinadament, i després només ho fan en alçada. Per 

exemple, la palmera més alta de Barcelona té 27 metres d’alçada i està ubicada a Can 

Verdaguer, al barri de Porta de Nou Barris. 
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Nombre i evolució de les palmeres a la ciutat. 

Algunes consideracions: 

- La Phoenix dactylifera és una planta originària del SE d'Àsia i el N d'Àfrica, a on a més 

de créixer de manera espontània, ha estat cultivada als jardins, per exemple, els de 

l'antic Egipte, a on apareix representada en diferents gravats. 

 

A la península ibèrica segurament és cultivada des del temps dels fenicis, i els romans 

també la feien servir, i ja no diguem els àrabs. No és estrany perquè aquesta planta té 

moltes utilitats, a part de l’alimentació, també rica en simbolismes. 

La palmera datilera, es troba naturalitzada al SE d'Espanya, i a Alacant en particular. 

 

- La Phoenix canariensis per contra, seria introduïda segurament en èpoques posteriors, 

probablement a partir del 1477, en que les illes Canàries, d’on és originària, van ser 

conquerides per la Corona de Castella.  

 

La palmera canària es troba també per tot el litoral mediterrani. 

 

- L’ús d’aquestes palmeres és anterior als jardins dels Indians, però aquests les van 

posar de moda cercant un cert "tropicalisme" en els seus jardins, enyorança del Carib a 

on es van enriquir, a partir de l’any 1800. Concretament els exemplars que tenim 

catalogats daten entorn a aquests anys. 

 

- Després d’uns anys que se’n va plantar poques, sobretot en alineació, a la Barcelona 

olímpica es va tornar a posar de moda, i se’n varen plantar moltes sobretot a la 

recuperació de la façana litoral i també a les mitjanes de les rondes. 

 

Barcelona té catalogades 24 ubicacions amb palmeres, d’aquestes, algunes són centenàries. 

Entre les més antigues, cal destacar el conjunt de Washingtònies de Califòrnia de la masia Can 

Sert, Av República Argentina, que daten aproximadament de l’any 1881. 

També la palmera datilera de la Casa de l’Ardíaca que data aproximadament de 1873, i la 

datilera del carrer Lancaster que data de l’any 1896 aproximadament 

 

Llocs emblemàtics on estan ubicades: 

En aquesta web es poden trobar per districte tots els arbres i palmeres d’Interès Local de la 
ciutat de Barcelona: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-

espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/gestio-de-l-arbrat/arbres-d-interes-local 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/gestio-de-l-arbrat/arbres-d-interes-local
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/gestio-de-l-arbrat/arbres-d-interes-local

