5. Parròquia la Nostra Senyora del Rosari

HISTÒRIA: Està presidida per la Mare de Déu del Rosari, patrona dels navegants. El
Canyamelar era una zona arenosa i aquosa. Quan plovia, era treballós arribar a l’església de
Santa Maria del Mar; per açò, l’arquebisbe Mayoral va autoritzar la construcció de l’ermita,
dependent de Sant Tomàs de València al segle XVIII. El rector de la ja església parroquial, Luis
Navarro, va impulsar la societat musical Patronat Musical del Poble Nou del Mar. Destaquen les
dos portes d’accés; el costum deia que era per a separar els espais d’homes i dones a l’interior.
La capella de la comunió acull el patró del Canyamelar, el Crist dels Afligits, i un fresc
explicatiu. L’església acull les imatges de la Mare de Déu de la Soledat i de Jesús el Natzaré.

DISCAPACITAT FÍSICA
Accés: Dos portes d’accés, de doble fulla, una de les fulles d’obertura permanent, amb 100 cm
d’amplària lliure de pas. Cella de 2 cm. Una dels portes té accés directe a l’església. La porta
situada a la dreta de la plaça disposa d’un doble accés obert, amb 80 cm d’amplària lliure de
pas. Les dos portes estan precedides per una rampa amb 7,4 % d’inclinació amb 43 cm de
llargària i 276 d’amplària.
Mobilitat interior: Corredors amb més de 250 cm d’amplària lliure de pas amb estrenyiments
puntuals de 70-130 cm. Seients situats a 44 cm d’alçària amb reposapeus situats a 13 cm
d’alçària. Distància entre bancs formant el corredor principal de 388 cm d’amplària lliure de pas,
amb estrenyiments puntuals de 70 cm en el corredor esquerre, 118 en el lateral dret i 130 cm
en el centre.

DISCAPACITAT VISUAL
Accés: Dos portes d’accés, de doble fulla, una de les fulles d’obertura permanent. Cella de 2
cm. Una de les portes té accés directe a l’església. La porta situada a la dreta de la plaça
disposa, a continuació, d’un doble accés obert. Les portes estan precedides per una rampa
amb 7,4 % de desnivell amb 43 cm de llargària i 276 d’amplària. Sense passamans.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Mobilitat interior: La parròquia disposa d’altaveus que amplifiquen el so.

