Plaça del Dr. Pearson / Plaça del Domènec
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
tren

Vallès Occidental
Rubí centre, 08191-RUBÍ
Situada a la part meridional de casc urbà al costat de l'estació de

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.48696
2.03116
419121
4593270

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-64
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Regular
La desaparició del teatre Domènec va modificar la fesomia
unitària d'aquest espai urbà.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ i altres
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 12/10/2000 - 02:00

Descripció
Nomenada del Domènec en honor d'un teatre centenari ja desaparegut, i més
modernament del Dr. Pearson, per ser aquest l'introductor del ferrocarril a Rubí. Actualment
serveix com a distribuïdor de la gent que surt de l'estació. Es tracta d'un espai de planta
rectangular, ocupat avui dia, per un parc infantil i una zona ajardinada. A la part alta de la
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plaça es conserva, a més, un interessant conjunt unitari format per un rengle de cases de
planta baixa amb terrat, una de les quals, modernament, s'ha pujat un pis.
Observacions:
Posseeix un gran valor simbòlic pels rubinencs, essent un dels llocs tradicionals de trobada.
Durant molts anys, va ser l'espai comunal a on es finalitzaven les passejades del diumenge,
que es concloïen amb "la compra d'una bossa de patates fregides" o amb el vermut aperitiu.

Història
L'any 1875 es va projectar la seva construcció amb el nom de "Plaza del Progresso" (RUFÉ,
VILALTA, 1999). Jaume Domènech i Canyameres va fer construir un rengle de cases a l'antic
carrer de Barcelona i el teatre Domènech ampliat a restaurant i cinema quant vingué el tren a
Rubí l'any 1918 (RUFÉ, 1984a; 1997a), Aquest teatre va ser construït l'any 1882 i enderrocat
l'any 1973. El teatre tenia capacitat per a 725 espectadors i funcionava en règim privat, encara
que el 1897, sembla que va intentar formar una associació al voltant. A partir de 1905 està
documentada l'activitat cinematogràfica en aquest local (BATALLA, 1999). Va ser incautat per
les milícies Antifeixistes l'any 1936 (GARCÍA, 1989). A la masia de can Domènec es conserva
una placa de marbre negre que diu "El pueblo de Rubí a Don Jaime Domènech i Cañameras por
su desprendimiento y buen gusto en la construcción de su teatro. 29 junio. 1886" (RUFÉ, 1984a;
1997a). A la plaça hi ha la primera pedra d'un monument (que mai es va fer ) al Dr. Pearson que
va permetre l'arribada del tren el 1918 (PRAT, 1999). L'any 1930 es va reformar posant-hi flors i
arbres, així com un brollador d'estil modernista, que va ser substituït per una font de colors el
1970. (RUFÉ, VILALTA, 1999).
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