2. Museu de la Setmana Santa Marinera Salvador Caurín Alarcón

HISTÒRIA: Localitzat als magatzems de l’antic molí d’arròs. El museu interpreta el patrimoni de
la Setmana Santa Marinera. Arreplega imatges de la Mare de Déu i cristos, trons, andes, grups
escultòrics de les parròquies… Vestits, cartells, fotografies, records, etc. Esta festivitat té
singularitats com els personatges bíblics, la trencà de perols, l’oració dels cristos a la vora del
mar, i unes altres. La visita al museu ajuda a comprendre tots els actes que se celebren a les
esglésies i als carrers dels poblats marítims en la segona festa de la ciutat de València després
de les Falles.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Existixen dos places públiques pròximes al carrer d’Escalante.
Accés: Entrada principal sense desnivells. Porta amb amplària lliure de pas de 156 cm.
Mobilitat interior: Edifici de dos plantes comunicades mitjançant escala i plataforma elevadora.
Lavabos: Existix un lavabo adaptat unisex amb itinerari accessible. Porta del lavabo d’obertura
cap a dins amb maneta, amb 88 cm d’amplària lliure de pas i sense ressort de retorn. Davant i
darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d’obertura cap a
dins amb maneta, amb 88 cm d’amplària lliure de pas. Dins de la cabina es pot inscriure un
cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 80 cm d’alçària amb faldó. Espai d’accés al vàter de
80 cm pel costat dret i 180 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 40 cm d’alçària. Barra de
suport abatible al costat esquerre i fixa al costat dret. Ambdós situades a 60 cm d’alçària.
Separació entre barres de 65 cm.
Exposició: Zona d’exposicions amb elements amb il·luminació directa situats entre 100 i 195
cm d’alçària. Vitrines de la zona expositiva amb elements situats a 25-100 cm d’alçària. Textos
dels elements expositius de font xicoteta amb contrast cromàtic. Pantalla interactiva amb
audiovisuals situada a 100- 135 cm d’alçària. Corredors amb amplària lliure de pas de 220 cm.

DISCAPACITAT VISUAL
Mobilitat interior: Existixen senyals informatius amb pictogrames contrastats.
Exposició: Vitrines de la zona expositiva totalment envidrades amb elements amb il·luminació
directa. Panells i rètols amb grandària de font mitjana i amb contrast cromàtic.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Mobilitat interior: Existixen panells informatius amb pictogrames o textos curts.
Exposició: Projector i pantalla interactiva que disposen de subtítols en italià, alemany, francés,
anglés, espanyol i valencià.

