6. Mercat del Cabanyal

HISTÒRIA: L’antic mercat del Cabanyal estava a l’actual plaça del Doctor Llorenç de la Flor.
L’actual mercat del Cabanyal va fixar la primera pedra al juliol de 1958, després de la riuada.
Ocupa més de 3.500 m2 amb parades que han pertangut a diverses generacions. Venedors i
venedores oferixen peix i productes de la millor qualitat, frescos, ben presentats i apetitosos a
veïns, restaurants i visitants; és, en definitiva, un lloc de trobada. A l’exterior del mercat està la
tira de comptar, on el producte es ven de forma directa de l’agricultor al consumidor.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Disposa d’un aparcament privat, amb descomptes per compres superiors a 10
EUR per la compra de productes al mercat. Accés mitjançant 2 ascensors.
Accés: El mercat compta amb 4 accessos, tots ells accessibles. Accés a la zona del mercat
des del carrer de Just Vilar, Marí Sirera i Martí Grajales amb doble accés a través de 3 portes
de doble fulla abatible, amb 180 cm lliure de pas. Una de les quals té obertura permanent. El
segon accés, mitjançant portes automàtiques corredisses, amb 180 cm d’amplària lliure de pas.
Accés a la zona del mercat des del carrer d’Ernest Anastasio mitjançant doble rampa situada a
cada costat de l’entrada, amb inclinació del 5 % aproximadament, amb 215 cm d’amplària lliure
de pas i 440 cm de llargària. Amb passamans doble, situat a 73 – 95 cm d’alçària, a cada
extrem de la rampa, amb senyalització tactovisual que indica el final d’ambdós rampes.
Mobilitat interior: Corredor principal transversal amb 380 cm d’amplària lliure de pas.
Corredors longitudinals amb 200-250 cm d’amplària lliure de pas. Taulells i vitrines amb altures
compreses entre 70 cm en la part inferior i 130 cm en la part superior. Compta amb mobiliari de
descans als accessos.
Lavabo: Lavabos situats entre la doble entrada del carrer de Martí Grajales. Porta del lavabo
d’obertura cap a fora, amb maneta situada a 89 cm, amb 90 cm d’amplària lliure de pas, sense
ressort de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai superior a 150 cm. Dins de la
cabina es pot inscriure un cercle de 196 cm de diàmetre.
Lavabo sense pedestal de 87 cm d’alçària. Espai d’accés al vàter de 75 cm pel costat dret, 70
cm per l’esquerre i 200 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 38 cm d’alçària. Barra de suport
abatible a banda i banda, situada a 52-70 cm la dreta i a 56 cm l’esquerra. Separació entre
barres de 76 cm.

DISCAPACITAT VISUAL
Mobilitat interior: Itineraris sense desnivells, lliures d’obstacles i d’elements voladissos.
Taulells i vitrines amb il·luminació directa. En tot el recinte, il·luminació homogènia.

DISCAPACITAT AUDITIVA
Accés: El mercat compta amb accessos en cadascun dels quatre costats, tots ells amb portes
parcialment envidrades.

