4. Teatre El Musical

HISTÒRIA: Antiga seu de la Societat Musical Patronat Musical de Poble Nou del Mar, primera
societat musical del Canyamelar i la més antiga de València, actual Societat Ateneu Musical del
Port. En 1924 va ser el Teatre El Musical i representava obres dramàtiques i líriques. Més tard
es va convertir en un cinema; El Patronat, El Musical, El Tívoli,…És el Teatre El Musical des de
2004, després de la reforma i rehabilitació de l’arquitecte Miguel Arbonés, qui va conservar la
façana i va construir la porta més alta de València. En el seu interior trobem un centre cívic,
una cafeteria i una sala de més de 400 localitats per a usos com teatre, dansa, concerts,
cinema, conferències o congressos.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Reservada una plaça pública de 220 x450 cm al carrer Marià Cuber i una altra al
carrer d’en Vicent Gallart.
Accés: Entrada amb un escaló de 8 cm d’alçària salvat per una rampa mòbil de 4,5 %
d’inclinació, 70 cm de llargària i 120 cm d’amplària, sense protecció lateral i sense passamans.
Portes interiors d’obertura abatible, amb tirador situat a 76-141 cm d’alçària i amb més de 120
cm d’amplària lliure de pas.
Mobilitat interior: L’edifici disposa de tres plantes, totes elles comunicades mitjançant escala i
ascensor. Corredors de més de 120 cm d’amplària. Portes en corredors amb almenys 90 cm
d’amplària lliure de pas.
Lavabo: Tant la planta baixa com la primera compten amb lavabos unisex adaptats.
Ascensor: Ascensor entre les plantes baixa i segona amb amplària lliure de pas de 80 cm i
cabina de 110x140 cm.
Escala: Escala general entre les plantes baixa i segona d’un tram per planta amb 17 escalons
homogenis de 17 cm d’alçària i 31,5 cm de petjada.
Sala teatre: Entrada a les sales amb doble porta de doble fulla d’obertura cap a l’exterior, amb
maneta horitzontal situada a 113 cm d’alçària. A l’interior de la sala, accessos a banda i banda
amb rampa de 2,8 % d’inclinació, 500 cm de llargària i més de 120 cm d’amplària. Existixen tres
places reservades en primera fila per a PMR. Corredors amb amplària lliure de pas de més de
120 cm.
Restaurant, cafeteria, buffet: Situat en la planta primera. Accés mitjançant dos escales i
ascensor.

DISCAPACITAT VISUAL
Accés: Entrada amb escaló de 8 cm d’alçària, sense senyalització tactovisual.
Ascensor: Ascensor entre les plantes baixa i segona amb botons contrastats, en braille i amb
alt relleu.
Escala: Escala general entre les plantes baixa i segona d’un tram per planta amb 17 escalons
homogenis de 17 cm d’alçària i 31,5 cm de petjada.
Sala teatre: A l’interior de la sala, accessos a banda i banda amb rampa de 2,8 % d’inclinació,
500 cm de llargària i més de 120 cm d’amplària.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Mobilitat interior: Existixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, amb
informació sobre espais i itineraris.

