7. L’Escorxador

HISTÒRIA: L’Escorxador deu el nom al seu ús original i estava pròxim a l’antic mercat del
Cabanyal de la plaça del Doctor Llorenç de la Flor.
Més tard, es va convertir en el punt de reunió dels veïns del Cabanyal, que van organitzar la
plataforma ciutadana “Salvem el Cabanyal”. Des d’allí s’ha lluitat per la revitalització,
rehabilitació i conservació del patrimoni del barri en tots els aspectes.
Este edifici és l’Arxiu Històric i Centre d’Interpretació del Cabanyal. Conté la informació de molts
anys de vida al Cabanyal.

DISCAPACITAT FÍSICA
L’Escorxador està pendent d’una reforma que inclourà les modificacions següents en la seua
estructura:
Accés mitjançant porta amb més de 200 cm d’amplària lliure de pas sense desnivell.
En la planta baixa de l’edifici es troba la recepció, el punt d’informació, la cafeteria/ botiga, dos
lavabos adaptats i el pati. En la primera planta estan la sala d’arxiu i investigació, la biblioteca /
multiteca, la sala expositiva multimèdia, un espai de reunions i el despatx d’administració.

Planta baixa
L’edifici es distribuïx en planta baixa, per l’accés del carrer de Sant Pere, una vestíbul a manera
de recepció vinculat directament amb tres ambients: una sala de conferències, un accés a la
planta superior mitjançant escala de 4 trams i l’entrada al nucli central obert o pati. Des de
l’esmentat pati central, que disposa de zona porticada i zones lliures, s’accedix a la sala d’usos
múltiples i a la sala d’exposicions temporals. Els banys se situen centrats en el corredor. Des
del carrer de Lluís Despuig existixen sengles accessos a l’edifici directament a les sales
anteriorment esmentades.

Planta primera
Des de l’escala situada a la dreta de l’entrada, s’accedix a la planta superior, on es distribuïx
una sala de lectura i consulta de l’arxiu i el seu depòsit. Així mateix, cap a la façana de Sant
Pere, se situa el despatx d’administració. En la part central s’instal·larà un ascensor i un bany.
Els dos pisos estan connectats mitjançant escala i ascensor. Quan esta reforma es duga a
terme, s’emplenarà la informació corresponent d’este establiment.

