10. La Fàbrica de Gel

HISTÒRIA: Allí es fabricava i s’emmagatzemava el gel en cambres frigorífiques. Està pròxima a
la Llotja de la Marina Auxiliant, on es venia el peix. També proveïa de gel els cellers de les
grans embarcacions o vaixells pesquers. Es construïx en 1925, quan la nau central era més
baixa i estava oberta. La nau que dona al carrer d’Eugènia Viñes es conserva quasi en el seu
estat original. L’altra nau, la més propera al mar, ha patit diverses transformacions fins a
l’actualitat, quan es reobri reformada en l’espai cultural i creatiu independent La Fábrica de
Hielo l’any 2015.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Reservades dos places públiques a 10 m de distancia.
Accés: Porta principal de doble fulla, una d’elles d’obertura permanent, amb amplària lliure de
pas de 88 cm per fulla, seguit de rampa amb una inclinació de 9,8 %, 100 cm de llargària i 291
cm d’amplària.
Saló: Accés sense desnivell. Amplària lliure de pas en corredor superior a 120 cm. Espai lliure
de pas entre taules de més de 90 - 120 cm, amb possibilitat d’inscriure un cercle de 150 cm de
diàmetre en determinats punts.
Lavabo: Accés mitjançant desnivell de 17,9 % d’inclinació, 48 cm de llargària i 81 cm
d’amplària. Porta del lavabo corredissa, amb 81 cm d’amplària lliure de pas. Davant de la porta
es pot traçar un cercle de més de 150 cm de diàmetre. Dins de la cabina es pot inscriure un
cercle de 170 cm de diàmetre. Lavabo sense pedestal, de 97 cm d’alçària. Espai d’accés al
vàter de 114 cm pel costat dret, 75 cm per l’esquerre i 154 cm d’accés frontal. Seient del vàter
a 41 cm d’alçària. Barra de suport abatible a l’esquerra, situada a 56 - 74 cm d’alçària.

DISCAPACITAT VISUAL
Accés: Porta principal semienvidrada amb senyalització visual d’alt contrast, sempre oberta,
seguida de rampa de 9,8 % d’inclinació, 100 cm de llargària i 291 cm d’amplària.
Saló: Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta situada a la paret de la zona de la
barra amb textos de font gran i amb contrast cromàtic. Il·luminació homogènia.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Accés: Porta parcialment envidrada.

