
Els ocells
En època de cria es poden veure al Parc ocells, sobretot de jardí, 
que fan els nius a les branques dels arbres o als edificis. Entre els 
primers hi ha el garrafó, el verdum, la cadernera, la garsa i la 
cotorra de pit gris; d’entre els segons cal citar el pardal comú, el 
falciot negre, l’oreneta vulgar i l’oreneta cuablanca. El pardal i el 
falciot utilitzen forats de les cases, mentre que les orenetes fan 
nius de fang enganxats a les parets exteriors o a cobert interior.

*  Si voleu més informació sobre les palmeres vegeu la fitxa “Les Palmeres de Can 
Mercader” de la col·lecció “Arbres i arbusts singulars dels parcs metropolitans”

LLOCS PROPERS D’INTERÈS

El Reial canal de la Infanta
El Reial canal de la Infanta Carlota construït l’any 1819, va com-
portar gran avenços en la producció agrícola i industrial del segle 
XIX. Les terres més baixes es transformaren en regadiu, mentre 
que l’energia generada pels salts era aprofitada per molins fari-
ners i indústries tèxtils de nova creació. Avui dia, el Canal ja no 
compleix les funcions per a les quals va ser concebut, però s’ha 
convertit en testimoni i record d’un moment històric revoluciona-
ri i, com a tal, seria desitjable que fos revalorat i dignificat.

La torre de la Miranda
Com ja s’ha dit, la torre de la Miranda, situada en la part alta del 
talús, en l’actual barri de Sant Ildefons, va ser construïda pel 
darrer comte de Bell-lloc, Arnau de Mercader, l’any 1900, coinci-
dint amb la reforma integral del Palau i el trasllat de la residència 
familiar a Cornellà. 

Malgrat que ja no es destina als usos per als quals es va cons-
truir, la torre és avui una fita singular del paisatge de Cornellà. Es 
tracta d’un edifici d’estil neomudèjar, de planta hexagonal i uns 
30 metres d’alçada, dividit en quatre cossos separats per corni-
ses. El cos principal conté quatre pisos de gracioses finestres 
recobertes per un gran coronament. El cos superior, amb grans 
finestres geminades, és destinat a mirador i damunt seu una 
miranda descoberta amb barana emmerletada corona la torre. 
L’airositat de l’edifici li prové de la seva esveltesa i sobretot del 
gran nombre d’obertures.

Torre de la Miranda

Segons conta una recent llegenda de Cornellà, el mag Maginet, 
eminent astrònom vingut d’Aràbia, viu a la torre de la Miranda 
dedicat a l’observació dels estels. Solament es deixa veure un 
cop a l’any, pels volts de Nadal, per tal de donar als nens del 
poble informacions precises sobre l’arribada dels Reis d’Orient.

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 Trachycarpus fortunei, palmera excelsa
 4 Washingtonia robusta, washingtònia

Pins i altres coníferes

Plantes resinoses, amb fulles petites, estretes i allarga-
des de cutícula molt dura.

 5 Abies pinsapo, pinsap
 6 Cedrus atlantica, cedre de l’Atles
 7 Cedrus deodara, cedre de l’Himàlaia
 8 Cupressus glabra, xiprer blau
 9 Cupressus macrocarpa, xiprer de Lambert
 10 Cupressus sempervirens, xiprer
 11 Ginkgo biloba, ginkgo

 30 Acer negundo, negundo
 31 Aesculus hippocastanum, castanyer d’Índia
 32 Ailanthus altissima, ailant
 33 Catalpa bignonioides, catalpa
 34 Celtis australis, lledoner
 35 Diospyros virginiana, caqui
 36 Ficus carica, figuera
 37 Fraxinus angustifolia, freixe de fulla petita
 38 Gleditsia triacanthos, acàcia de tres punxes
 39 Jacaranda mimosifolia, xicranda
 40 Melia azedarach, mèlia
 41 Morus alba, morera blanca
 42 Phytolacca dioica, bellaombra
 43 Platanus x hispanica, plàtan
 44 Populus alba, àlber
 45 Populus x canadensis, pollancre del Canadà
 46 Populus nigra, pollancre
 47 Prunus cerasifera ‘Pissardii’, pissardi
 48 Quercus cerrioides, roure cerrioide
 49 Quercus petraea, roure de fulla gran
 50 Quercus rubra, roure americà
 51 Robinia pseudoacacia, robínia
 52 Salix atrocinerea, gatell
 53 Salix babylonica, desmai
 54 Sophora japonica, acàcia del Japó
 55 Tilia tomentosa, tell argentat
 56 Tilia x vulgaris, tell de fulla gran
 57 Tipuana tipu, tipuana

 58 Ulmus minor, om
 59 Ulmus pumila, om de Sibèria

Arbusts i altres plantes
 1 Abelia x grandiflora, abèlia
 2 Agave sp., atzavara
 3 Aloë sp., àloe
 4 Araujia sericifera, miraguà de jardí
 5 Atriplex halimus, salat blanc
 6 Berberis, sp., coralet
 7 Bougainvillea glabra, buguenvíl·lea
 8 Brugmansia suaveolens, trompetes
 9 Buxus sempervirens, boix
 10 Callistemon glaucus, cal·listèmon
 11 Carpobrotus edulis, bàlsam
 12 Cereus sp., cactus  
 13 Cortaderia selloana, herba de la Pampa
 14 Cotoneaster sp., cotoneàster
 15 Crassula ovata, cràssula
 16 Cycas revoluta, ciques
 17 Escallonia rubra, escal·lònia
 18 Euonymus japonicus, evònim del Japó
 19 Euryops pectinatus, margarida groga
 20 Fatsia japonica, aràlia
 21 Hebe salicifolia, verònica
 22 Hedera helix, heura
 23 Hibiscus syriacus, hibisc de Síria

 24 Jasminum mesnyi, gessamí groc
 25 Juniperus, sp.
 26 Laurus nobilis, llorer
 27 Lavandula x intermedia, espígol
 28 Lonicera nitida, lligabosc de Xina
 29 Myrtus communis, murtra
 30 Nerium oleander, baladre
 31 Parthenocissus quinquefolia, vinya verge
 32 Phormium tenax, formi
 33 Photinia x fraserii, fotínia
 34 Pittosporum tobira, pitòspor
 35 Pittosporum tobira ‘Nana’, pitòspor nan
 36 Plumbago auriculata, gessamí blau
 37 Podranea ricasoliana, bignònia rosa
 38 Portulacaria afra, verdolaga arbòria
 39 Pyracantha cv., piracant
 40 Rhamnus alaternus, aladern
 41 Rosa sp., roser
 42 Rosmarinus officinalis var. prostratus, romaní rastrer
 43 Ruscus hypophyllum, galzeran major
 44 Spartium junceum, ginesta
 45 Tamarix sp., tamariu
 46 Tecomaria capensis, tecomària
 47 Teucrium fruticans, teucri blau
 48 Viburnum tinus, marfull
 49 Wisteria sinensis, glicina
 50 Yucca sp., iuca

 12 Picea engelmannii, pícea d’Engelmann
 13 Pinus canariensis, pi de Canàries
 14 Pinus pinaster, pinastre
 15 Pinus pinea, pi pinyer
 16 Thuja orientalis, tuia

Altres perennifolis

 17 Casuarina cunninghamiana, casuarina
 18 Ceratonia siliqua, garrofer
 19 Citrus aurantium, taronger agre
 20 Eucalyptus camaldulensis, eucaliptus de fulla estreta
 21 Ficus elastica ‘Decora’, ficus de cautxú
 22 Grevillea robusta, grevíl·lea
 23 Ligustrum lucidum, troana
 24 Magnolia grandiflora, magnòlia
 25 Olea europaea, olivera
 26 Photinia serratifolia, fotínia
 27 Quercus ilex, alzina
 28 Quercus suber, surera
 29 Schinus molle, pebrer bord

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


