RUTA PALMA BAIXA
OIT Parc de la Mar
DADES PRÀCTIQUES

Parc de la Mar
Palma 07001 (Illes Balears)
Telèfon: 902 102 365
E-mail: palmainfo@palma.es
Horari: De 09:00h a 20:00h (de dilluns
a diumenge)

ACCESSIBILITAT FÍSICA
ACCÉS
- Rampa de 90 cm d’ample, 4,50 m de llarg i 5,5% d’inclinació. Diàmetre inscriptible en desembarcament Ø 1,38 m.
Doble passamans de 1 m i 69 cm d’alt.
- Taulell de 95 cm d’alt (no disposa d'espai adaptat per a usuaris de cadires de rodes en el taulell).
Nota: Es tracta d'una oficina exterior pel que no s'accedeix a través de porta.
LAVABO ADAPTAT
Lavabo reservat per a usuaris de cadires de rodes amb senyalització SIA.
La Porta té 83 cm d’obertura interior.
No es pot inscriure un diàmetre de 1,50 m.
Espai lateral d'aproximació de 1,26 m.
Altura del lavabo de 85 cm.
Zona inferior d'aproximació de 68 cm d’alt i 20 cm de profunditat.
Nota: El lavabo està situat en la zona de l'aparcament públic. Per a arribar des de la OIT es circula pel Parc de la
Mar que té paviment de ciment amb nombroses zones degradades i irregulars, desnivells sense senyalitzar i grans
reixetes amb buits de 2-3 cm.

ACCESSIBILITAT VISUAL
No disposen d'informació tàctil i/o Braille. El sòl és homogeni i no presenta buits, encara que sí que hi ha desnivells
no senyalitzats esglaons; el mobiliari dels bars podria dificultar el desplaçament fins al lavabo.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
No disposen d'informació adaptada i el personal d'atenció al públic no ha rebut formació en Llengua de Signes.

Avinguda Antoni Maura

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb la vorera dreta a doble nivell, un de 7,50 m d'ample (6,30 m d'ample
lliure) i un altre de 8,50 m (4,50 m d'ample lliure), i la vorera esquerra de 4,50 m. Paviment llis de pedra que no
dificulta la circulació, amb guals rebaixats sense senyalització podotàctil. Presència d'embornals de 2,5 cm i anivellat
en escocells.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl homogeni sense senyalització podotàctil en guals rebaixats. Presència de mobiliari urbà en els laterals (bancs,
parterres, jardineres, papereres, fanals, terrasses bar, accessos aparcament, aparcament bicis) que no dificulta la
circulació.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Presència senyalística per a vehicles que indica la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic
pròxims.

Passeig Sagrera - Plaça Drassana - Carrer Llotja

ACCESSIBILITAT FÍSICA
PASSEIG SAGRERA
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles.
Ample passeig: 6,13 m.
Tipus de paviment: Enrajolat que en general no dificulta la circulació.
Guals rebaixats: sí. Amb podotàctil no normatiu Inclinació: 6%.
Longitud: 60 cm.
Inclinació del carrer: sense pendent apreciable. Reixetes: sí.
buits 2-3 cm. Bol·lards: no
Escocells arbres: amb sòcol inferior.
Bancs sense suport amb accés lateral de 65 cm i altura de 44 cm. No existeix mobiliari adaptat.

PLAÇA DRASSANA
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions.
Amplària vorera: 3,63 m reduïda en algun punt fins a 1,50 m per terrasses bars i en accés a la plaça fins a 82 cm (vorera
empedrada des de Passeig sagrera).
Tipus de paviment: Solat de formigó que en general no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades ˃ 1,50 m.
Vorera i plaça al mateix nivellInclinació del carrer: lleu pendent descendent cap a Passeig Sagrera. Reixetes: sí, buits de 2-3 cm. Bol·lards: de 65 cm
d'alt disposats de manera irregular.
CARRER LLOTJA
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions.
Amplària vorera: ≥1,30 m (es redueix a 1,16m on hi ha bol·lards).
Tipus de paviment: En la zona per als vianants empedrat que en general no dificulta la circulació i en la calçada
empedrat que en general no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades ˃ 1,50 m.
Vorera i calçada al mateix nivell.
Inclinació del carrer: lleu pendent ascendent i descendent. Reixetes: sí.
Buits de 2-3 cm
ACCESSIBILITAT VISUAL
PASSEIG SAGRERA
Des d'AV. Antoni Maura fins a C. del Consolat:
• El passeig per als vianants contigu a Avinguda Gabriel Roca disposa de sòl homogeni sense obstacles aïllats ni buits;
tots dos laterals enjardinats estan delimitats per un sòcol fàcilment detectable que envolta els bancs de pedra en el
seu camí.
• La vorera lateral, pròxima a la “la Llotja” i altres punts d'interès, disposa de sòl lleument irregular a causa del
desplaçament parcial de llambordes quadrades; en la part inicial de la vorera, abans d'arribar a la plaça de la Llotja,
trobem mobiliari urbà a l'esquerra i canvis de nivells –escalonis i buits de les terrasses dels restaurants- que no estan
degudament senyalitzats amb bandes podotàctils i/o antilliscants.
Plaça de la Llotja
• Sòl molt poc homogeni amb petites pedres arrodonides en relleu, presència de buits. El mobiliari urbà i sobretot el
de les terrasses dels restaurants, podrien obstaculitzar la circulació de les persones amb discapacitat visual. Els arbres
disposen d'escocells en relleu fàcilment detectables.
PLAÇA DRASSANA
- Bol·lards de 65 cm d'alt disposats de manera irregular.
- Nucli central: Sòl molt poc homogeni amb petites pedres arrodonides en relleu, presència de buits. El mobiliari urbà –
bancs pivots irregulars- podrien obstaculitzar la circulació de les persones amb discapacitat visual. Els arbres disposen
d'escocells sense relleu que poden resultar perillosos.
- Anell exterior: Sòl prevalentemente regular i homogeni, encara que pot resultar relliscós en cas de pluja. El mobiliari
urbà – bancs i pivots irregulars- a més del mobiliari de les terrasses, podrien obstaculitzar la circulació de les persones
amb discapacitat visual.
Existència d'escocells profunds.

CARRER LLOTJA
Carrer transitable amb sòl de llambordes i les voreres laterals de pedra, no s'aprecia diferència de nivells entre les
voreres i la part transitada per a vehicles, que està delimitada per pivots cilíndrics.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
PASSEIG SAGRERA / PLAÇA DRASSANA / CARRER LLOTJA
Disposa de senyalística que indica la direcció dels diferents punts d'interès turístic.

SA LLOTJA
DADES PRÀCTIQUES

Plaza de la Lonja, 5. 07012 Palma
Horaris:
Abr-oct: 10.30-13.30h/ 17.30-23 h
Nov.- Març 10.30-13.30 h/16-18h
dilluns tancat
Accés gratuït
www.consolat.caib.es

INFORMACIÓ GENERAL
Sa Llotja o Saló dels Mercaders, edifici d'estil gòtic construït en el s. XV per l'arquitecte i escultor Guillermo Sagrera, va
ser seu del Col·legi de la Mercaderia, sala de contractació i sala de reunió del famós Tribunal del Consolat de Mar.
En el seu interior podem gaudir d'un únic espai, amb coberta formada per voltes de creueria recolzades sobre
columnes helicoidals, sense base ni capitell, que confereixen al visitant la impressió de trobar-se en un bell jardí de
palmeres.
Actualment forma, amb la capella dels Mercaders i l'edifici del Consolat de Mar, el conjunt monumental seu de la
Presidència del Govern de les Illes Balears.

ACCESSIBILITAT FÍSICA
ACCÉS
- Porta d'accés de 1,65 m amb senyalització SIA. Es tracta de la porta lateral, pel C/ De la Llotja.
- Accés a peu pla.
- Pendent des de Passeig Sagrera a Carrer de la Llotja de 8-10%.
Paviment: empedrat que no dificulta la circulació. Existència de bol·lardsque no dificulten el pas (82 cm d'alt, 1,54 m
de distància entre ells i 1,24 m de distància d'un d'ells a la paret). 4 d'aquests bol·lardses poden llevar per a poder
aparcar davant de la porta d'accés.
ACCESSIBILITAT VISUAL
L'espai és diàfan amb 6 columnes, el sòl és homogeni i regular. No disposa d'informació tàctil o en Braille.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Presència de cartells de diferents grandàries amb informació general en diversos idiomes. No disposa d'informació en
Llengua de Signes.

CARRER BOTERIA - CARRER MAR - PLAÇA DE LA REINA - PASSEIG DES BORN

ACCESSIBILITAT FÍSICA
CARRER BOTERIA
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions.
Amplària carrer: ≥4,50 m. Tipus de paviment: empedrat que en general no dificulta la circulació
Diàmetre de gir en cantonades ˃ 1,50 m.
Inclinació del carrer: sense pendent apreciable. Reixetes: sí. Buits 2-8 cm.

CARRER MAR
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions. Amplària: 4,65m. Existeixen bol·lardslaterals (1 tram).
Tipus de paviment: empedrat que en general no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades ˃ 1,50 m.
Inclinació del carrer: lleuger pendent cap a Plaça de la Reina. Reixetes: sí. Buits 2-3 cm
Carrer sense vorera: reixeta amb buits majors.
PLAÇA DE LA REINA
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles.
Amplària vorera: ≥1,80 m reduïda fins a 1,40 m en pas cap a Passeig des Born.
Tipus de paviment: empedrat que no dificulta la circulació (pedra llisa).
Diàmetre de gir en cantonades ˃ 1,50 m. Guals rebaixats: sí.
Sense podotàctil. Inclinació: 6%.
Longitud: 60 cm.
Inclinació del carrer: lleu pendent ascendent cap a Plaça de la Reina. Bol·lards: de 80 cm d'alt.
Escocells arbres: amb desnivell sense senyalitzar.
PASSEIG DES BORN
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles.
Amplària passeig: 12 m reduïda en algun tram per terrasses bars fins a 3,50 m.
Tipus de paviment: Enrajolat que no dificulta la circulació.
Guals rebaixats: sí. Inclinació: 6%. Longitud: 80 cm.
Inclinació del carrer: sense pendent apreciable. Reixetes: sí. Buits 2-3 cm. Bol·lards: no.
Escocells arbres: amb desnivell sense senyalitzar.
Bancs sense suport, amb accés lateral i altura 42 cm.
ACCESSIBILITAT VISUAL
c/ Boteria, c/ Mar
Aquests dos carrers són molt estretes amb sòl homogeni de llambordes; en aquest carrer circulen diversos vehicles
i s'aconsella anar amb cautela o acompanyat.
Pl. Reina
Des de la plaça s'accedeix a diversos punts d'interès. Els semàfors no són accessibles per a persones amb ceguesa,
que no disposen del comandament per a activar-los. El sòl de la plaça no és llis, ja que està compost per petites
pedres arrodonides i no presenta buits. Les zones enjardinades estan correctament delimitades.

CASAL SOLLERIC
DADES PRÀCTIQUES

Passeig del Born, 27
07012 Palma Tel: 971 722 092
Email: solleric@palma.cat
Web: casalsolleric.palma.cat
Horari:
Dimarts a dissabte: 11 a 14 h i 15h30
a 20h30
Diumenges i festius: 11 a 14.30 h
Dilluns tancat
Entrada lliure.
Compta amb una biblioteca
especialitzada en art
contemporani i fotografia, cafeteria i
botiga – Llibreria.

INFORMACIÓ GENERAL

Palau de la segona meitat del segle XVIII, d'estil rococó en trànsit al neoclassicisme, que va pertànyer al marquès
de Solleric. En 1975 ho va adquirir l'Ajuntament de Palma i va ser inaugurat deu anys més tard com a centre
d'exposicions.
La diversitat dels seus espais expositius permet dur a terme un ampli programa d'exposicions i activitats culturals.
La programació inclou la realització d'exposicions monogràfiques d'artistes de rellevància internacional,
exposicions col·lectives d'art contemporani i l'execució de projectes específics d'artistes relacionats amb l'escena
artística local. Permet també acollir petites exposicions, instal·lacions específiques, cicles o presentacions especials
de vídeo, intervencions d'artistes en residència o que hagin desenvolupat una recerca artística relacionada amb les
illes o la ciutat, guanyadors de beques institucionals, etc.

ACCESSIBILITAT FÍSICA
ACCÉS CARRER
Passeig del Born: carrer vehicular amb tram central per als vianants de 12 m d’amplària i voreres laterals
d'amplària superior a 3 m. Tots els trams per als vianants es veuen reduïts per la presència de terrasses,
aparcament de bicis i mobiliari urbà. Arbres amb escocells sense reixeta. Paviment homogeni de pedra sense
pendent. Passos de vianants amb guals rebaixats sense senyalització podotáctil i reixetes amb forats entre 2 i 3 cm.

ACCÉS EDIFICI
Existeixen dues portes d'accés a l'edifici. La porta de l'esquerra té un esglaó de 12 cm, sense rampa. L'accés
per a l'usuari amb cadira de rodes es fa per la porta de la dreta, a través d'una porta de vidre de dues fulles,
de 74 cm de pas lliure cadascuna, amb petita senyalització de contrast. Hi ha una petita superfície inclinada
d'1 m d’amplària, 20 cm de llarg i 40% de pendent.
PLANTA BAIXA
Altura del taulell 1,10 m sense espai adaptat per a usuaris de cadires de rodes. Paviment de marbre llis. Des
d'aquest espai es pot accedir a la cafeteria, llibreria, ascensor per a plantes superiors i una sala d'exposició a
través d'una porta de vidre de dues fulles, pas lliure de 74 cm cadascuna. Accés al pati interior mitjançant
rampa de 8 m de llarg, amplària mínima de 90 cm i pendent de 15%. Al final de la rampa porta de vidre de
dues fulles amb pas lliure de 74 cm cadascuna. El pati té paviment de pedra irregular amb diversos pendents
i reixetes. Per a l'accés al pati es recomana ajuda o acompanyant.
PLANTES SUPERIORS
Accés a l'ascensor mitjançant una rampa de paviment llis antilliscant d'amplària 1,56 m i longitud de 1,33 m,
amb 16% de pendent. Ascensor: amplària 2 m, profunditat 1,20 m i pas lliure de 1,10 cm. Botoneres a 1 m
d'altura i barana a 91 cm d'altura. Amb senyalització SIA.
La planta Entresòl dóna accés a diverses sales d'exposició i taller de manualitats, totes amb paviment de
pedra llis, a les quals s'accedeix a través d'una petita rampa amb paviment antilliscant d'amplària 1,60 m,
longitud 1,44 m i 16% de pendent. Els passos entre sales són superiors a 1,40 m d'amplària. Una de les sales
és únicament accessible a través de diversos esglaons. La planta Noble dona accés a diverses sales
d'exposicions, amb paviment de pedra prou homogeni. Alguns passos de porta tenen amplàries de 70 cm o
90 cm.
LAVABO ADAPTAT
El lavabo reservat per a usuaris amb cadira de rodes es troba en la planta Noble. Disposa de senyalística SIA
a la porta. Accés al lavabo mitjançant pas de 90 cm i passadís de 1,20 m, a través de porta corredissa de
vidre amb pas lliure 90 cm. Espai lateral d'aproximació, superior a 2 m, obstruït pel lavabo. Zona inferior
d'aproximació de 76 cm d’alt i profunditat de 19 cm. Altura lavabo 80 cm, no es pot inscriure un diàmetre de
1,50 m.
ACCESSIBILITAT VISUAL
A causa del caràcter temporal de les exposicions, no hi ha audioguies. El paviment de l'edifici és generalment
homogeni i llis, excepte al pati.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
En l'entrada hi ha un panell amb les plantes i organització de l'edifici. No disposen de bucle magnètic, el
personal d'atenció al públic no coneix la Llengua de Signes. Les exposicions són temporals i/o itinerants i no
hi ha material informatiu adaptat.

Carrer de la Unió - Plaça de Weyler

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Carrer de la Unió
Carrer per als vianants i vehicles, amb voreres de 2-3 m d'amplària de paviment llis de llambordes de pedra que no
dificulten la circulació. Sense pendent apreciable. Existència de bol·lards i escocells d'arbres sense reixeta i de poca
profunditat.
Guals rebaixats, amb senyalització podotàctil.
Plaça de Weyler
Plaça per als vianants d'ús principalment hostaler, de paviment llis de llambordes de pedra que no dificulten la
circulació. Sense pendent apreciable. Existència de terrasses i escocells d'arbres sense reixeta i de poca profunditat.
Guals rebaixats, amb senyalització podotàctil.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Carrer de la Unió
Sòl majoritàriament homogeni amb desnivells indicats mitjançant senyalització podotàctil. Els obstacles freqüents
com a arbres, pals o bol·lards, així com l'elevada afluència de persones, pot dificultar el desplaçament de persones
amb discapacitat visual en aquests carrers.
Plaça de Weyler
Sòl majoritàriament homogeni amb desnivells indicats mitjançant senyalització podotàctil. L'elevada afluència de
persones pot dificultar el desplaçament de persones amb discapacitat visual en aquests carrers.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Carrer de la Unió y Plaça de Weyler
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

GRAN HOTEL
DADES PRÀCTIQUES

Plaça Weyler, 3, 07001 Palma
Telf.: +34 971178500
email:
icaixaformumpalma@magmacultura.com
Web: http://www.caixaforum.es
Horari:
De dilluns a dissabte de 10 a 20h.
Diumenges i festius d'11 a 14h.
Tancat els dies 25 de desembre i 1 i 6 de
gener.

INFORMACIÓ GENERAL
Caixa Fòrum Palma, situat en el Gran Hotel. Obra de l'arquitecte Lluís Domènec, el Gran Hotel és una de les
primeres construccions modernistes de Palma (1903) i precursora dels hotels mallorquins. Actualment acull la seu
de la Fundació la Caixa a Palma, i compta amb una col·lecció permanent del pintor Anglada Camarassa. L'edifici
disposa de tota una sèrie d'espais expositius i zones adequades per a l'organització d'altres esdeveniments i actes
culturals. Els diferents espais es distribueixen entre els 3 pisos del gran hotel destinats a aquestes activitats. La
superfície expositiva és de 260 m² per planta.
Les instal·lacions tenen capacitat per a albergar entre 2 i 3 exposicions itinerants a més de la permanent.
El Gran Hotel de Palma, és un dels edificis modernistes més emblemàtics de la ciutat. Recuperat per l'Obra Social.

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Accés
Accés des de vorera a través d'una escala (disposa d'elevador de dimensions 100 x 80 cm).
Dues portes automàtiques de 181 cm de pas lliure.
Taulell principal de 110 cm d’alt i semiadaptat amb taula auxiliar de 80 cm d'alt.
Planta baixa temporal
Paviment de moqueta.
Passos entre sales amples.
Ascensor, amb botonera a 135 cm d'alt i porta de pas de 74 cm. Cabina de 128x124 cm sense barra.
Botonera interior 130 el de planta 2.
Accés cafeteria es pot realitzar des de l'interior de l'edifici i està a peu pla, els usuaris de la cafeteria poden
accedir als lavabos de la zona d'exposicions.
Planta -1
Lavabos per a cadires de rodes dins dels lavabos d'home i dona, sense senyalització SIA.
S'inscriu un cercle de 145 cm.
Altura vàter de 54 cm i de lavabo de 90 cm.
Absència de polsador.
Auditori planta -1
Rampa de 450 cm de llarg, 50 cm d'alt i 137 cm d'amplària, amb passamans a un costat de 90 cm d’alt.
Dues portes de dues fulles de 75 cm.
Doble rampa: ascendent de 386 cm de llarg, 30 cm d'alt i 125 cm d'amplària, que enllaça amb una altra rampa
descendent sense replà de 120 cm d'alt i 960 cm de llarg.
No hi ha espai reservat per a cadires de rodes
Plantes 1 (temporal i permanent) i 2.
Paviment de marbre llis.
Passos mínims de 120 cm.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Audioguia i admissió de gossos pigall.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Bucle magnètic en tot l'edifici. El personal d'atenció al públic desconeix la Llengua de Signes. No disposen
d'informació adaptada a la Ls ni a Braille. Subtítols dels vídeos disponibles per escrit. Visita guiada en Ls per a
grups si es requereix amb antelació.

Plaça del Mercat

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb voreres de 4,60 m d'amplària en el costat dret (2,15 m d'amplària
lliure) i 2,50 m en el costat esquerre. Paviment de pedra que no dificulta la circulació, guals rebaixats amb
senyalització podotàctil i presència d'escocells amb sòcol en la zona central.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni però amb presència de nombrosos obstacles (quiosc, bancs, fanals, parades autobús,
cabines) que pot dificultar la circulació. Senyalització podotàctil en guals rebaixats.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxim.

Carrer de la Riera

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles sense restriccions, amb voreres de 2,80 m d'amplària en el costat dret (2,45 m d'amplària
lliure) i 3,35 m en el costat esquerre. Paviment de pedra que no dificulta la circulació, guals rebaixats amb
senyalització podotàctil i presència de bol·lards.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl majoritàriament homogeni que no dificulta la circulació, amb senyalització podotàctil en guals rebaixats.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxim.

ASCENSOR PÀRQUING PLAÇA MAJOR - LA RAMBLA

ACCESSIBILITAT FÍSICA
APARCAMENT PLAÇA MAJOR. Ascensor exterior
Accés des de vorera empedrada que no dificulta la circulació, d’1,49 m d’amplària. Petita superfície inclinada d’1,63
m d’amplària, 60 cm de llarg i 20% d’inclinació.
Accés a zona d'aparcament a través de superfície inclinada descendent de 1,05 m a 1,60 m d'amplària, 20 m de
llarg i 6,5% d’inclinació.
En les zones d'aparcament l'espai és compartit entre vianants i vehicles.

Disposa de 3 places d'aparcament reservades en cada planta.
Nota: a l'ascensor s'accedeix a través d'un vestíbul d’1,65 m d'amplària i portes de 80 cm.
Les dimensions de l'ascensor són de 1,40 m x 1,00 m, amb 80 cm de pas lliure i la barra a una altura de 87 cm.
Sense senyalització de planta en embarcament.
LA RAMBLA
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles. Presenta a un costat 2 esglaons (de 13 cm i 3-12 cm d’alt) per al lateral.
L'altre sí que té gual rebaixat.
Existeix una rampa de 2,31m de llarg, amb 2,40m de descans i un desnivell de 35 cm.
Ample passeig: 6,50 m reduït per llocs de floristes fins a 3,53 m.
Tipus de paviment: rajola que en general no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades: ˃ 1,50 m. Guals rebaixats: alguns (podotàctil en guals).
Sense podotàctil. Inclinació: 6-10%.
Longitud: 60-100 cm.
Inclinació del carrer: sense pendent apreciable .
Escocells arbres: amb desnivell sense senyalitzar.
Bancs amb suport amb accés lateral i altura 43 cm.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sistema Braille a l'interior.
• El passeig per als vianants central disposa de sòl homogeni, en els laterals hi ha petits esglaons no senyalitzats i
els escocells no estan anivellats amb la superfície per als vianants. El mobiliari urbà es troba en els laterals del
passeig i no obstaculitzen el desplaçament de persones amb dèficit visual, encara que el mobiliari de les botigues
de flors ocupa la part central de la primera meitat del passeig i podria obstaculitzar el desplaçament sobretot en
cas d'alta afluència de persones.
• La vorera lateral dreta (cap a carrer Oms) és bastant regular sense buits ni canvis de nivells sense senyalitzar,
encara que la part inicial (fins a carrer dels Tereses) és estreta. El mobiliari urbà no obstaculitza el desplaçament i
es troba a l'esquerra de la vorera.
• La vorera lateral esquerra (cap a carrer Oms) és estreta i lleugerament irregular a causa del desplaçament parcial
de la pavimentació; no hi ha arbres ni mobiliari.
Existència d'escocells en el paviment, amb esglaons profunds alguns d'ells
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Ascensor amb parets de cristall que permet el contacte visual amb l'exterior.
Presència de cartells de diferents grandàries amb informació d'interès general.

Carrer Jardí Botànic

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vehicles amb restriccions amb vorera exclusivament en costat esquerre, de 0,80 m. Paviment de pedra
amb guals rebaixats sense senyalització podotàctil. Vorera excessivament estreta per al pas còmode i segur d'una
persona amb problemes de mobilitat.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Paviment llis, amb guals rebaixats sense senyalització podotctil. Vorera excessivament estreta per al pas segur d'una
persona amb problemes de visibilitat.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Absència de senyalística que indiqui la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

ESGLÈSIA DE SANTA MAGDALENA
DADES PRÀCTIQUES

Plaça de Santa Magdalena s/n, 07012 Palma,
Illes Balears
Telèfon: 971 715 154
Horaris:
De 07:30h a 13:15h i de 17:30h a 19:30h

INFORMACIÓ GENERAL
Santa Magdalena és actualment un convent de monges, en l'església de les quals es troba la capella amb
el cos incorrupte de la monja mallorquina Santa Catalina Tomás. L'edifici (antic hospital) és d'estil gòtic i
va ser construït durant principis del segle XIV, mentre que el temple d'estil barroc final va ser aixecat a
mitjan segle XVIII.
ACCESSIBILITAT FÍSICA
CARRER SANTA MAGDALENA (ESGLÈSIA DE SANTA MAGDALENA)
Presenta dos esglaons, el primer de 6-8 cm (exterior) i el segon de 20 cm (interior)
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions (un tram empedrat i un altre empedrat).
No adaptat per a discapacitats.
Amplària: 1,00 m i més estret després. Existeix reixeta en l'asfalt.
Diàmetre de gir en cantonades: ˃ 1,50 m.
Inclinació del carrer: pendent moderat ascendent cap a la Rambla. Reixetes: sí. Buits de 2-3 cm.
Existència de 2 xiprers amb escocells.
Amplària de vorera més pròxima d'accés: 1,61 m.

CARRER DE SANT JAUME
Carrer per als vianants. Amplària: 3,63 m (mesurat en Hotel Gloria). Sense voreres.
ACCÉS ESGLÉSIA
Recrescut per a minusvàlids.
Existència de bol·lards. Distància entre ells d'1,83 m.
Esglaó de 12 cm.
Recrescut de rampa de 50 cm en horitzontal i 14 cm en vertical.
Rampa accés Església: 88 cm en horitzontal i 18 cm en vertical.
Porta d'accés a Església de fusta. Presenta un mecanisme de corriola amb una pedra com a contrapès que
dificulta la seva obertura. Pas lliure 1,10 m.
INTERIOR ESGLÉSIA
Passadís central accessible. Passadissos laterals no accessibles.
Existència d'una plataforma de pedra prèvia a la porta de l'Església, i una altra petita rampa d'accés a aquesta
plataforma.
ACCESSIBILITAT VISUAL
El carrer Sant Jaume és per als vianants amb restricció al pas de vehicles i no disposa de voreres a banda i
banda en la totalitat de la seva longitud; El carrer Sant Magdalena té un tram sense voreres i sense
senyalització podotàctil i on hi ha voreres té una dimensió no apta per a trànsit discapacitats; sol haver-hi
vehicles aparcats ocupant un lateral o part de la vorera dificultant la circulació per als vianants.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Poca presència de cartells de diferents grandàries amb informació d'interès general.

ESGLÈSIA DE SANT JAUME
DATOS PRÁCTICOS

Carrer Sagristia de Sant Jaume, 10, 07012 Palma
de Mallorca, Islas Baleares
Telèfon: 971 724 375 / 971 723 130
E-mail: santjaumeparroquia@gmail.com

INFORMACIÓ GENERAL
L'església de Sant Jaume és una de les quatre parròquies més antigues de Palma que, després del seu lent
període de construcció, va ser finalitzada en el segle XVI.
D'estil gòtic mallorquí, rep el nom del rei Jaume I el conqueridor, encara que es poden trobar elements d'estil
barroc com dos dels vestigis a l'interior de l'església i la capella del Sagrari (Segle XVII). També destaca el
sepulcre de la família Cotoner, on es guarden els cors dels grans mestres de l'orde de Malta, Rafel i Nicolau
Cotoner.
ACCESSIBILITAT FÍSICA
CARRER SANT JAUME (ESGLÈSIA SANT JAUME)
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions. Existència de bol·lards.
Amplària carrer: 3,39 m (mesurat en Hotel Born, arribant a plaça S. Carlos).
Tipus de paviment: empedrat que pot dificultar la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades: ˃ 1,50 m. Inclinació del carrer: lleu pendent descendent cap a Plaça de la Reina.
Reixetes: sí, buits de 2-3 cm.
Longitud rampa: 3,97 m x 1.08 m. Desnivell 16 cm.
Accés a església: S'accedeix a la vorera elevada a través de superfície inclinada en el lateral d'amplària 1,12 m,
longitud 30 cm i inclinació 9%.
Porta de 90 cm amb un esglaó de més de 5 cm.

ACCESSIBILITAT VISUAL
c/ Sant Jaume: La pavimentació del sòl és de pedres llises i és lleument irregular, no hi ha voreres i és transitable.
Total absència de mobiliari urbà, arbres i mobiliari de bars i terrasses.
ESGLÈSIA DE SANT JAUME: Sòl homogeni sense buits ni desnivells. La posició del mobiliari central és ordenat i
fàcilment detectable, en els laterals hi ha mobiliari i columnes que no impedeixen el desplaçament ni el dificulten
de manera rellevant. No hi ha elements voladissos perillosos per al desplaçament de persones amb ceguesa o
dèficit visual. La il·luminació interior és escassa.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
c/ Sant Jaume: Presència de cartells de diferents grandàries amb informació d'interès general.
ESGLÈSIA DE SANT JAUME: Les funcions religioses no són interpretades a la Llengua de Signes ni disposa de
material informatiu accessible per a persones sordes, encara que l'entorn és limitat i molt intuïtiu.

Plaça Joan Carles I - Jaume III - Plaça Porta de Santa Catalina

ACCESSIBILITAT FÍSICA
PLAÇA JOAN CARLES I
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles.
Amplària vorera: 5,25 m, reduïda en laterals de la font fins a 1,50 m i 1,22 m.
Tipus de paviment: empedrat que no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades: ˃ 1,50 m. Guals rebaixats: sí.
Sense pavimentació podotàctil. Inclinació:6%, longitud: 60 cm
Inclinació del carrer: sense pendent apreciable.
Vorada de 15cm.
Gual rebaixat en semàfor per a travessar el carrer.
Existència de tapes de registre i d'escocells.

JAUME III
Tipus de carrer: per als vianants (en les 'porxades') i vehicles
Amplària vorera: baix porxades 3,93 m, reduïda en alguns punts fins a 3,50 m.
Vorera exterior de 1,85 m reduïda per fanals i papereres fins a 86 cm.
Tipus de paviment: Lloses de pedra que no dificulten la circulació. En les interseccions amb alguns carrerons
trobem algun petit graó de 2 cm i empedrats que poden dificultar la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades: ˃ 1,50 m. Guals rebaixats: sí, amb podotàctil no normatiu.
Inclinació: 6%. Longitud:60-80cm
Inclinació del carrer: moderat pendent ascendent cap a Passeig Mallorca. Reixetes: sí.
Buits de 2 cm.
Escocells arbres: alguns amb reixa parcial i altres sense reixa
PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA
Tipo de carrer: per als vianants i vehicles amb restriccions.
Amplària vorera: 1,70 m reduïda en alguns punts fins a 1,23 m.
Tipus de paviment: empedrat que no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades: ≥ 1,23 m. Guals rebaixats: sí.
Sense pavimentació podotàctil. Inclinació: La vorera està a nivell amb la calçada.
Inclinació del carrer: moderat pendent descendent. Reixetes: sí.
Buits de 2 cm. Bol·lards: de 75 cm d'alt.
La zona central de la plaça té paviment de sorra i graveta solta i per a accedir cal descendir un desnivell de 7 cm.
Escocells en arbres: amb desnivell sense senyalitzar.
ACCESSIBILITAT VISUAL
PLAÇA JOAN CARLES I
La plaça és transitable per vehicles en el seu nucli interior i per als vianants en les voreres laterals. Presència de
mobiliari urbà i de terrasses fàcilment detectable, encara que, en cas d'alta afluència de persones, podria dificultar
el desplaçament.
JAUME III
Totes dues voreres són àmplies i el sòl és homogeni i regular. El mobiliari urbà no obstaculitza el desplaçament de
persones amb discapacitat visual però el mobiliari de bars i terrasses podrien dificultar el pas en alguns punts. No
hi ha canvis de nivells ni buits.
PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA
El sòl no és homogeni i presenta alguns petits buits. El mobiliari urbà al voltant de la plaça podria dificultar el
desplaçament al no estar senyalitzat ni col·locat de forma ordenada. Presència de pivots cilíndrics que envolten el
centre de la plaça, de 0,51 m d'altura i 1,20 m de distància entre ells. Els escocells circulars dels arbres no estan
anivellats amb el sòl i manquen de reixeta.
Per a accedir al parc de sorra ha de fer-se des de la part superior d'aquest.
Distància de pas de 1,45 m de fanal a test (botiga).
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
PLAÇA JOAN CARLES I / JAUME III / PLAÇA PORTA DE SANTA CATALINA
Disposa de senyalística que indica la direcció dels diferents punts d'interès turístic.

MUSEU ES BALUARD
DADES PRÀCTIQUES

Plaça Porta de Santa Catalina, 10
07012 Palma de Mallorca
Tel: 971 908 200
E-mail: museu@esbaluard.org
Web: www.esbaluard.org
Horari:
Dimarts a dissabte: 10.00 a 20.00
Diumenge: 10.00 a 15.00
Dilluns, tancat
Disposa de cafeteria i botiga

INFORMACIÓ GENERAL

Es Baluard és un museu d'art modern i contemporani, un dels més destacats de l'estat espanyol en el seu gènere,
situat a Palma i inaugurat en 2004. Com a gran museu de les Illes Balears compta amb un fons de més de 500
obres d'art modern i contemporani vinculades a artistes de l'àmbit de les Illes i/o de referència internacional. Es
Baluard és catalitzador i emissor d'història, tendències contemporànies i formació a través de programes
d'exposicions, activitats i cicles educatius, a més d'un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals. L'edifici
es situa en una zona de valor arqueològic. Amb la recuperació d'aquesta zona, es recupera al seu torn la història
del barri de Sant Pere. Els seus orígens es troben en època islàmica, però és a partir del Renaixement quan
s'habilita i creix, de manera paral·lela al procés de reforma de la muralla i a la construcció, per tant, del Baluard de
Sant Pere. Una de les sales del museu és un antic aljub d'aigua dolça la construcció de la qual va finalitzar durant
la dècada de 1640.

ACCESSIBILITAT FÍSICA
ACCÉS CARRER
Plaça de la Porta Santa Catalina: plaça per als vianants i d'ús restringit per als vehicles. Tota la plaça té un lleuger
pendent descendent i està al mateix nivell, excepte en una part central on hi ha esglaons. Paviment central de
sorra compactada, graveta solta i voreres de ciment empedrat i homogeni sense senyalització podotàctil. Les
zones per als vianants estan delimitades de les vehiculars per bol·lards de 40 i 75 cm d'alt. Arbres amb escocells
sense senyalitzar. Presència d'escultures de forma no ordenada, regruixos en el paviment, diferents paviments i
mobiliari urbà.

ACCÉS EDIFICI
L'accés al recinte es fa mitjançant un pas de 4,80 m d’ample amb bol·lard central de 80 cm d'alt i paviment de
pedra homogeni. L'entrada a l'edifici es fa per una rampa metàl·lica antilliscant de 50 cm de llarg i 14% de
pendent, seguida d'una doble porta pivotant bastant pesada amb pas lliure de 90 cm.
PLANTA 1 (BAIXA)
Paviment de ciment llis i homogeni en tot l'interior de l'edifici i fusta llisa en rampes. No disposa d'espai adaptat
per a usuaris amb cadira de rodes en el taulell, encara que l'espai de pas d'aquest taulell podria usar-se a aquest
efecte, ja que les seves dimensions són 75 cm d'alt, 69 cm d'altura inferior i buit sota. Disposen de cadires de
rodes per a prestar. Des d'aquesta planta s'accedeix a la cafeteria, la botiga, l’auditori i diverses sales
d'exposicions. Accés a l'auditori per porta amb pas lliure de 85 cm, té sortida d’emergència directa al carrer. Sales
d'exposicions amb passos entre sales superiors a 2 m.
PALANTA 0 (soterrani) I ALJUB
Es tracta d'un espai únic amb paviment de ciment polit.
A l'Aljub es pot accedir mitjançant ascensor intern o mitjançant rampa de 5,20 m de llarg i 1,60 d'ample amb 11%
de pendent. L'aljub és un gran espai únic amb paviment de pedra bastant regular i sortida d'emergència directa al
passeig mitjançant plataforma elevadora.
PLANTA 2
Paviment de ciment llis i homogeni i fusta llisa en rampes. Sales d'exposicions amb passos entre sales superiors a
2 m.
TERRASSES
Accés al passeig de ronda a través de rampa interior de 9,90 m de llarg i 1,60 m d’ample amb 8% de pendent i
paviment de fusta llisa. Porta pivotant pesada que no roman oberta, amb pas lliure d’1 m. Rampes exteriors de 20
m de llarg per tram i 1,40 m d'ample amb 7% de pendent i paviment de taules de fusta. En algunes zones hi ha un
desnivell de 29 cm d'una banda. Els usuaris de cadira de rodes han de tornar pel mateix camí, gir de 1,80 m de Ø,
no es pot enllaçar amb la terrassa del museu.
Accés a la terrassa per interior de la planta 2, mitjançant portes pivotants de doble fulla envidrada, molt pesades i
que no romanen obertes, amb pas lliure de 84 cm. Paviment de terrassa de taules de fusta una mica gastades i no
uniforme, amb buits ocasionals.
ASCENSOR I RAMPES
Per a anar d'una planta a una altra, es pot utilitzar l'ascensor o bé les rampes. Ascensor amb parament de cristall:
1,16 m d’ample, 1,44 m de profunditat. Pas lliure de porta de 90 cm. Botoneres a 135 cm d'altura. Amb barana a
93 cm d'altura. Sense senyalització SIA. Les rampes es componen per diversos trams de més de 20 m de llarg
cadascun i d'amplària superior a 1 m, amb replans de 2 m i 8% de pendent. Paviment de fusta llis i barana.
Nota: Per a accés a l'Aljub existeix un ascensor que va de terrassa exterior a l'aljub però solo s'utilitza per a
esdeveniments en aquesta zona.

LAVABOS ADAPTATS
Els lavabos adaptats per a usuaris amb cadira de rodes es troben en la planta 1 (baixa). No hi ha senyalització SIA i
estan en els lavabos de tots dos sexes. Porta general de 76 cm d'obertura interior. Porta al cubiculum del lavabo
amb pas lliure de 90 cm, no es pot inscriure un diàmetre de 1,50 m.
Espai lateral d'aproximació de 77cm. Zona inferior d'aproximació de 71 cm d’alt i profunditat de 32 cm. Lavabo
fora del cubiculum de 91 cm d’alt.
En planta -1 hi ha un bany adaptat amb senyalització SIA, té obertura interior i fulla de pas de 80 cm. L'amplària
del bany és de 1,70 i la profunditat mitjana de 2,15 cm. No es pot inscriure un diàmetre de 150 cm.
ACCESSIBILITAT VISUAL
A causa del caràcter temporal de les exposicions, no disposen d'audioguia. La informació de les obres d'art no
està en Braille.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
No hi ha bucle magnètic i el personal d'atenció al públic no coneix la Llengua de Signes. Hi ha diversos cartells
informatius i fullets amb informació escrita en cada sala.

Passeig Mallorca

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Tram per als vianants de 12,30 m d'amplària i 9 m d'amplària lliure. Paviment llis de pedra que no dificulta la
circulació.
ACCESSIBILITAT VISUAL
Sòl homogeni que no dificulta la circulació, amb presència de bancs i fanals i d'obstacles puntuals com a fires o
estands.

ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Presència de senyalística que indica la direcció dels punts d'interès turístic i/o edifici d'interès públic pròxims.

Sa Feixina - Avinguda Gabriel Roca

ACCESSIBILITAT FÍSICA
SA FEIXINA
Tipus de carrer: parc per als vianants amb carril bici delimitat amb pintura, sense separació física.
Amplària vorera: 2,17 m. Tipus de paviment: empedrat que en general no dificulta la circulació.
Diàmetre de gir en cantonades: ≥2,20 m.
Inclinació del carrer: important pendent descendent cap a Av. Gabriel Roca.
Reixetes: sí, buits de 2 cm.
Es pot accedir als tres nivells dels espais a través de superfícies inclinades d'aproximadament 6-8%.
Escocells en arbres: amb sòcol inferior (no existeixen arbres dins del parc), de poca profunditat.
AVINGUDA GABRIEL ROCA

Necessitat de col·locar rampes provisionals quan hi hagi obres.
Tipus de carrer: per als vianants i vehicles. Paviment irregular.
Amplària vorera: 3,80 m (estrenyiment de l'escala que puja a Baluard fins als 2,10 m).
Tipus de paviment: rajola que pot dificultar la circulació en alguns trams per desperfectes.
Diàmetre de gir en cantonades: ≥2,20 m. Guals rebaixats: sí. Inclinació: 6%.
Longitud: 60-80 cm.
Inclinació del carrer: sense pendent apreciable.
PASSEIG SAGRERA
Existència de rampa d’1,40m de longitud i 0,19m d'alt.
Paviment en junta oberta.
Diferenciació de dos trams: un més irregular i un altre més homogeni.
ACCESSIBILITAT VISUAL
SA FEIXINA
Les zones enjardinades estan delimitades per un sòcol en relleu, però els canvis de nivells com a escales i o rampa
no estan senyalitzades. El sòl és homogeni, llis i sense presències de buits.
AVINGUDA GABRIEL ROCA
Pavimentació regular amb alguns buits. Absència d'arbres i de mobiliari urbà que pugui dificultar el desplaçament.
PASSEIG SAGRERA
El sòl és una cosa irregular i llis, podria ser relliscós en cas de pluja i/o humitat. Els escocells dels arbres no estan
anivellats però la seva profunditat no és rellevant. Els laterals enjardinats estan delimitats per un sòcol en relleu
fàcilment detectable. El mobiliari urbà està situat en els laterals i no dificulta el desplaçament de persones amb
discapacitat visual. En alguns mesos de l'any s'instal·len fires i/o estands expositius d'artesania que, juntament amb
l'alta afluència de persones, podrien dificultar el desplaçament autònom.
ACCESSIBILITAT AUDITIVA
SA FEIXINA / AVINGUDA GABRIEL ROCA / PASSEIG SAGRERA
Disposa de senyalística que indica la direcció dels diferents punts d'interès turístic.

