8. Teatre de titelles La Estrella

Història: És un teatre xicotet, acollidor i familiar. En l’accés es troba un museu de titelles amb
els personatges de les seues funcions. La companyia La Estrella es dedica des de fa més de
trenta anys al públic infantil amb una programació estable en les seues sales a València, i amb
gires i festivals nacionals i internacionals. Els artistes del grup La Estrella han col·laborat com a
titellers, guionistes i actors en diversos programes de televisió, alguns tan populars com a
Barrio Sésamo.

DISCAPACITAT FÍSICA
Aparcament: Reservada una plaça pública per a PMR de 220x400 cm en el mateix carrer del
teatre, a 68 m de distància.
Accés: Entrada amb rampa immediatament davant de la porta, de 6 % d’inclinació, 113 cm de
llargària i més de 120 cm d’amplària. Sense passamans. Porta de doble fulla amb amplària
lliure de pas de 124 cm. Obertura permanent al principi i al final de la funció.
Mobilitat interior: L’edifici compta amb una planta baixa general i un entresolat accessible
mitjançant una escala. Corredors de més de 120 cm d’amplària, amb estrenyiments puntuals
de 94 cm. Zona de graderies amb rampa d’1,3 % d’inclinació, sense passamans.
Lavabos en zones comunes: El lavabo de majors dimensions és el de dones. Porta del
lavabo sense desnivell, d’obertura cap a dins del pom, amb 80 cm d’amplària lliure de pas.
Sense ressort de retorn. Davant de la porta es pot traçar un cercle de 110 cm de diàmetre. Dins
de la cabina es pot traçar un cercle de 89 cm de diàmetre. Lavabo amb pedestal, de 81 cm
d’alçària. Alçària lliure inferior de 68 cm i 20 cm de fons. Espai d’accés al vàter de 41 cm pel
costat dret, 48 cm per l’esquerre i més de 150 cm d’accés frontal. Seient del vàter a 42 cm
d’alçària. El vàter manca de barres de suport.
Escala: Escala d’accés a l’entresolat amb tres trams de cinc, set i huit escalons homogenis, de
17 cm d’alçària i 30 cm de petjada.

DISCAPACITAT VISUAL
Accés: Entrada amb rampa immediatament davant de la porta, de 6 % d’inclinació, 113 cm de
llargària i més de 120 cm d’amplària.
Mobilitat interior: L’edifici compta amb una planta baixa general i un entresolat accessible
mitjançant escala.
Escala: Escala d’accés a l’entresolat amb tres trams de cinc, set i huit escalons homogenis, de
17 cm d’alçària i 30 cm de petjada. Escalons amb bossell, sense senyalització tactovisual i
sense sòcol de protecció a un costat. Amb senyalització lumínica en la contrapetja.

