3. Museu de l’Arròs

HISTÒRIA: Situat a l’antic molí d’arròs del Canyamelar, que va estar en ús durant la major part
del segle XX. Va tindre diferents amos: les famílies Umbert, els Lluch i els Serra. Fins ací
arribava l’arròs des de l’Albufera i altres camps de cultiu. En el molí es llevava i se separava la
pell, es netejava i es blanquejava l’arròs. Al museu es pot observar la maquinària, eficaç i
rápida, que s’utilitzava per a realitzar estes tasques. Un segon motor elèctric va augmentar la
productivitat del molí. Les tècniques utilitzades al molí eren similars a les que s’utilitzen avui dia
en les fàbriques de venda d’arròs.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Reservades tres places públiques per a PMR.
Accés: Accés mitjançant dos portes. La primera d’obertura permanent amb amplària lliure de
pas de 97 cm. La segona, amb obertura automàtica i amb amplària lliure de pas de 107 cm.
Lavabos: Els lavabos estan situats a la planta primera. Existix una lavabo adaptat unisex amb
itinerari accessible. Porta del lavabo d’obertura amb maneta cap a fora, amb 100 cm d’amplària
lliure de pas. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 72
cm d’alçària. Espai d’accés al vàter de 103 cm pel costat dret, 32 cm pel costat esquerre i 140
cm d’accés frontal. Seient del vàter a 42 cm d’alçària. Barra de suport fixa a l’esquerra i abatible
a la dreta. Barra esquerra a 75 cm d’alçària. Barra dreta a 65 cm d’alçària. Separació entre
barres de 68 cm.
Ascensor: Existix un ascensor panoràmic que comunica la planta baixa amb la tercera.
Escales: Hi ha una escala principal que unix la planta baixa amb la tercera.
Exposició: Corredors amb un amplària lliure de pas de 120 cm i estrenyiments puntuals de 70
cm. Els elements expositius se situen després de baranes de 80 cm d’alçària. Vitrines de 80180 cm d’alçària.

DISCAPACITAT VISUAL
Exposició: Hi ha columnes que poden interferir en l’itinerari.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Mobilitat interior: Existixen panells informatius en cadascuna de les estances amb
pictogrames o textos curts.
Exposició: Audiovisuals amb subtítols.

