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Calcites de ca n’Obac, puig Pedrós de l’Obac,

Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya

RESUM

L’any 1976, durant la construcció de l’autopista AP-7 al 

seu pas per Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i en terrenys 

-

-
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Introducció
Les calcites de ca n’Obac (també etiquetades com  

de «can Ubach» o «ca n’Ubach»), Rubí, han esdevin-
gut un clàssic de la mineralogia catalana. Les trobem 
repartides en diverses col·leccions particulars, desta-
cant els exemplars de la col·lecció Folch, i també en 
gairebé tots els museus de mineralogia de Catalunya 
(Museu Mollfulleda d’Arenys de Mar, Museu de Geo-
logia Valentí Masachs-UPC Manresa) exceptuant el 
Museu Martorell, ara Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona. Van ser descobertes l’any 1976 durant les 
obres de construcció del tram Montmeló-el Papiol de 
l’autopista AP-7, al seu pas per Sant Cugat del Vallès. 
Les voladures del talús varen posar al descobert una 
gran esquerda i diverses geodes i esquerdes reparti-
des per la paret del talús, d’on es recolliren, durant el 
curt espai de temps que van permetre les obres, un 
bon nombre de cristalls de calcita, essencialment es-

a uns 20 cm; probablement els de major mida trobats 

lloc concret de la troballa va anar quedant diluït en 
la memòria dels col·leccionistes i no hem trobat que 
el jaciment fos estudiat en cap publicació. Ara l’hem 
pogut recuperar, així com la història de la troballa 
gràcies a les indicacions de Jaume Serrate i de Manuel 
Moreno, veterans col·leccionistes que van conèixer el 
lloc fa més de quaranta anys. 

El topònim 
Si busquem el topònim ca n’Obac als mapes de 

ens situa a un petit triangle delimitat pel torrent dels 
Alous, el carrer de l’Entroncament i l’autopista AP-7 
a la zona de Mira-sol, entitat de població que pertany 
a Sant Cugat del Vallès. Creiem que és un error ja que 

horts periurbans amb algunes barraques.
L’antiga masia de ca n’Obac («can Ubach» o «ca 

m al N de l’antic pont amb el mateix nom que creua la 


