Museu Can Framis
Adreça: Carrer Roc Boronat 116‐126
08018 Barcelona
Telèfon: 933 208 736
Pàgina web:
http://www.fundaciovilacasas.com/ca/museu/m
useu‐can‐framis‐barcelona
Adreça electrònica:
canframis@fundaciovilacasas.com

INFORMACIÓ GENERAL
El museu està dedicat a la pintura catalana actual.
L’edifici es troba dins d’una antiga fàbrica reformada al barri de Poblenou,
rodejat dels jardins Martí i Pol, i a prop del Teatre Nacional i el museu del Disseny.
El museu té exposicions temporals noves cada 3 mesos.
El museu té 2 edificis.
El primer té 4 plantes; l’altre té 1 planta, que s’anomena ESPAI AØ.
A la planta baixa del primer edifici hi ha el mostrador d’atenció al públic, la taquilla,
la botiga i les primeres sales de l’exposició.
A les 2 plantes de dalt continua l’exposició.
Al soterrani hi ha sales de tallers.
El museu té 2 lavabos adaptats per a persones amb discapacitat
dins dels lavabos d’homes i dones de la planta baixa i la planta 1.
Hi ha un ascensor i escales per pujar i baixar entre les plantes.
Només hi ha escales per baixar al soterrani.
El recorregut està pensat per utilitzar les escales.
Una persona en cadira de rodes ha de tornar a l’ascensor al costat del mostrador
d’informació per pujar a la planta 1 i continuar la visita.

Amb el suport tècnic de:

Atenció al públic i informació d’interès
-

Cap persona d’atenció al públic ha assistit a cursos per aprendre les necessitats
de les persones amb discapacitat.

-

Cap persona del museu coneix la llengua espanyola de signes per a persones sordes.

-

Cap persona del museu coneix la llengua catalana de signes per a persones sordes.

-

Pots entrar amb un gos d’assistència.

-

El museu no té bucles magnètics per a persones sordes que ho demanin.

-

El museu deixa cadires de rodes, bastons o banquetes als visitants que ho demanin.

-

És fàcil veure els preus de l’entrada del museu.

-

El preu de l’entrada és més barat per a persones amb discapacitat.

-

El preu de l’entrada dels acompanyants de persones amb discapacitat també és més barat.

-

Pots arribar‐hi en metro des de la parada Glòries de la línia L1, o les parades Poble Nou
i Llacuna de la línia L4, i en autobús amb les línies 6, 7, 40, 42, 56, 141, 192, B25.
També pots arribar‐hi amb El Tram.

-

L’horari és de dimarts a dissabte d’11 a 18 h, i els diumenges d’11 a 14 h.
El museu tanca els dilluns i dies de festa, de dijous a dilluns per Setmana Santa,
i de finals de juliol a mitjan setembre a l’estiu.
El museu també tanca per canviar les exposicions.

-

No hi ha un plànol per a persones amb discapacitat.

Visites guiades
-

Hi ha visites guiades per a grups de persones amb discapacitat.
Has de reservar la visita guiada.

-

Les sales d’exposicions tenen pantalles tàctils o còpies de peces que pots tocar
per entendre millor l’exposició.

-

Has de reservar la visita guiada per telèfon al 933 208 736
o per correu electrònic a canframis@fundaciovilacasas.com.

-

Totes les visites guiades estan adaptades per a persones en cadira de rodes.

-

La informació a la pàgina web del museu sobre l’adreça, l’horari, el preu de les entrades,
el telèfon de contacte i els suports per a persones amb discapacitat és clara i accessible.

Amb el suport tècnic de:

ACCESSIBILITAT COGNITIVA
Museu
-

És fàcil trobar la taquilla quan arribes al museu.

-

El museu no té fullets en Lectura Fàcil.

-

El museu no té cartells de l’exposició en Lectura Fàcil.

-

Cada objecte de l’exposició té un cartell que explica el que és.

-

Hi ha sales d’exposicions a totes les plantes del museu.
Hi ha ascensor i escales per pujar i baixar entre les plantes.

-

Hi ha carteles fàcils que indiquen les sales d’exposició de cada planta.

-

És fàcil recórrer el museu.

-

Hi ha bancs per descansar a les sales d’exposició.

-

No hi ha zones fosques que puguin fer por en el recorregut del museu.

-

Hi ha lavabos a la planta baixa i la planta 1.
A les portes d’entrada hi ha un cartell amb les figures d’un home i una dona.

-

Els botons de l’ascensor són fàcils de veure
i tenen ajudes per a persones amb discapacitat visual, com Braille, alt relleu o colors.

Accés i zona d’atenció al públic
-

La vorera d’accés al museu és de vianants. Té una amplada lliure de pas d’1,50 m.

-

L’entrada principal del museu per Roc Boronat és per esglaons o rampes alternatives.
Són 8 esglaons i tenen 16 cm d’altura.

-

Hi ha 3 rampes. La rampa d’accés del Carrer de la Llacuna té 2 trams de 7 m de longitud,
amb inclinacions respectives de 6% longitudinal i 1% transversal, i no té passamà.
Hi ha 2 rampes d’accés del Carrer Roc Boronat.
La primera rampa té 1 tram de 8 m de longitud, amb inclinacions del 6,5% i 1%,
l’amplada lliure de pas és de 2 m, i no té passamà.
La segona rampa té 1 tram de 8 m de longitud, amb inclinacions del 4,8 % i 1%,
l’amplada lliure de pas és d’1,20 m, i no té passamà.

-

L’entrada del museu té un accés previ a un recinte que no és propietat del museu.
L’accés té una porta que sempre està oberta en horari museístic.
La porta és corredissa i té una amplada de pas de 4 m.

-

L’accés té 2 mòduls: l’accés al museu té 2 portes contigües de característiques similars,
i l’accés a l’ESPAI AØ té una sola porta.

Amb el suport tècnic de:

Les portes del museu són parcialment envidrades, d’una fulla i obren cap a fora.
L’amplada lliure de pas és d’1,25 m i entre les 2 portes hi ha un espai d’1,30 m.
Tenen senyalització amb lleu contrast.
La porta de l’ESPAI AØ té una amplada d’1,00 m, és d’una fulla i no està senyalitzada.
-

La porta del museu té un timbre a una altura d’1,50 m.
Després de la porta hi ha una catifa fixada a terra.

-

L’itinerari fins a la zona d’atenció al públic és sense desnivells.

-

A la zona d’atenció al públic hi ha un espai adequat per a la circulació en cadira de rodes,
el paviment és homogeni i no hi ha elements voladissos que impliquin un risc.

-

El mostrador d’atenció al públic té una altura d’1,13 m, no adaptada per a usuaris
en cadira de rodes.

ACCESSIBILITAT FÍSICA
Sales d’exposicions: anualment es renova l’exposició permanent,
i cada trimestre s’inaugura una exposició temporal.
Les sales de les exposicions permanents i temporals tenen característiques similars.
Ubicació i itineraris
-

Les sales de l’exposició permanent del museu estan distribuïdes a la planta baixa,
planta 1 i planta 2.
S’hi accedeix per les escales o ascensor alternatiu.

-

L’espai reservat per a l’exposició temporal és un edifici annex al museu ESPAI AØ.

-

L’itinerari de tota l’exposició permanent segueix el sentit de les agulles del rellotge.
L’accés és per l’escala, i per poder accedir a l’ascensor alternatiu,
la persona amb mobilitat reduïda ha de retrocedir a l’inici de l’exposició (planta baixa).
Característiques de les sales d’exposicions
Accés: sense porta
Amplada de pas de l’accés: 1,20 m
Desnivells: no
Amplada de l’espai de circulació: mín.1,50 m
Tipus de sòl: homogeni, antilliscant
Zones de descans amb bancs: sí
i en bon estat
Tipus d’aproximació en cadira de rodes al mobiliari expositiu: frontal
Comentaris: tot el de l’exposició permanent són obres de pintura contemporània,
a excepció d’algunes peces d’escultura.
L’escultura Dell'Arte, de Plensa, situada davant de l’entrada del museu,
i La Menina de José Luis Pascual, que es troba al vestíbul.
Lavabo reservat per a PMR
 Al museu hi ha 2 cabines de lavabo per a usuaris en cadira de rodes,
de característiques similars, situades a la planta baixa i la planta 1.
Estan senyalitzades amb el Símbol Internacional d’Accessibilitat (SIA)
Amb el suport tècnic de:

i s’hi accedeix per un itinerari sense desnivells.
 Els lavabos reservats estan integrats a les bateries de lavabos d’homes i dones.
Lavabo de la planta baixa integrat a la bateria d’homes i dones
Porta: batent, cap a fora
Tipus de pom: agafador
amb amplada de pas de 75 cm
Cabina de lavabo
Nº de cabines reservades: 1
Està senyalitzat amb el SIA: sí
Porta: batent, cap a dins,
Diàmetre lliure de gir a l’interior: 1,50 m
amb un amplada de 75 cm
Tipus de pom: tirador
El pany s’obre des de l’exterior: sí
Tipus d’il∙luminació: amb sensor
A l’interior hi ha un sistema de sol∙licitud
d’ajuda: no
Lavabo
Ubicació: dins de la cabina
Tipus d’aixeta: pressió
Altura lliure sota el lavabo: 70 cm
Fondo lliure sota el lavabo: 50 cm
Altura de la vora inferior del mirall:
Altura dels accessoris: sabonera 90 cm,
no a la cabina; sí a l’exterior a 1,30 m,
i assecador de mans 1,30 m
no inclinat
Vàter
Espai d’accés al vàter: dret 1,10 m,
Altura del seient: 40 cm
frontal 1,30 m
Mecanisme de descàrrega: pressió a 78 cm
Al costat dret, tipus de barra i altura:
horitzontal i abatible 80 cm
Al costat esquerre tipus de barra i altura:
Separació entre barres: 85 cm
horitzontal i fixa 80 cm

ACCESSIBILITAT VISUAL
Sales d’exposicions
Ubicació i itineraris
 S’accedeix a les sales d’exposicions per l’escala amb ascensor alternatiu.
 L’itinerari se presenta sense desnivells i està en bon estat.
Característiques de les sales d’exposició
Portes de color contrastat: no
Portes de vidre amb marques de color
contrastat: no
Desnivells: no
Tipus de sòl: homogeni, antilliscant
i en bon estat
Tipus d’il∙luminació: homogènia
Elements voladissos: no
i no enlluerna
Amb el suport tècnic de:

Maquetes o plànols en alt relleu,
amb informació en Braille: no
Rètols descriptius de l’exposició
Material de suport: mat
Font de Lectura Fàcil: no

Elements interactives accessibles
per a persones amb discapacitat visual: no
Contrast cromàtic entre textos i fons: sí
Mida de la lletra: 0,5 cm

ACCESSIBILITAT AUDITIVA
Informació i orientació
Rètols de senyalització informatius
i direccionals: sí
Senyals d’evacuació: auditius
Sales d’exposicions
Fullet amb els continguts de l’exposició: sí

Rètols fàcilment identificables amb la vista: sí

Fullet que indica el itinerari suggerit
de la visita: no

Lavabos
Sistema de tancament de portes
amb un visual d’“ocupat” o “lliure”: sí

Portes de cabina amb una banda inferior
lliure que permet visualitzar si hi ha algú
a dins: sí
Comentaris: el museu té 25 repetidors per a una correcta audició en visites guiades.
Altres espais i serveis
Escala

Ubicació
Planta baixa,
planta 1

Tipus d’itinerari
Amb ascensor
alternatiu

Escala

Planta 1,
planta 2

Amb ascensor
alternatiu

Amb el suport tècnic de:

Característiques destacables
Tipus d’escala: interior
Sòl de textura i color diferent a l’inici i al final: no
Altura dels esglaons: 15 cm
Fondo de l’estesa: 30 cm
Amb contrapetja: sí
Amb bossell: no
Estesa de paviment antilliscant: no
Vora d’esglaons amb franja de senyalització: no
Sòcol de protecció lateral: als 2 costats
Espai sota l’escala protegit: no
Els 3 primers esglaons no tenen sòcol de protecció.
Tipus d’escala: interior
Sòl de textura i color diferent a l’inici i al final: no
Altura dels esglaons: 16 cm
Fondo de l’estesa: 30 cm
Amb contrapetja: sí
Amb bossell: no
Estesa de paviment antilliscant: no
Vora d’esglaons amb franja de senyalització: no
Sòcol de protecció lateral: als 2 costats
Passamà: sí
Tipus de passamà: senzill
Altura de passamà : 98 cm

Ascensor

Planta baixa,
planta 1
i planta 2

Cafeteria /màquines
expenedores cafè
i refrescos

Planta 2

Botiga del museu

Planta baixa

Senyalització

General

Amb el suport tècnic de:

Espai sota l’escala protegit: sí
Altura dels botons exteriors: 1,12 m
Amplada de la porta: 80 cm
Amplada i fondo de cabina: 1,48 m x 1,48 m
Altura de la botonera interior: 97 cm ‐ 1,11 m
Altura del passamà: 92 cm
Mirall davant la porta: sí
Sòl de textura i color diferent davant la porta: no
Cabina amb senyals sonors: no
Botones amb números en: alt relleu i Braille
Botones de color contrastat: no
Cabina amb senyals visuals: sí
Botó d’emergència amb testimoni lluminós
que confirma el registre de la trucada: no
Altura de taula: 73 cm
Altura sota taula: 68 cm
Amplada sota taula: 47 cm
Fons sota taula: 50 cm
Tipus de mostrador: una altura
Altura de mostrador: 1,13 m
Prestatges: mín. 15 cm, màx. 1,50 m
Espai adequat de circulació en cadira de rodes: sí
Rètols del mateix format: sí
Altura dels rètols: 70 cm – 1 m
Mida de lletra: 10 cm
Textos i icones de color contrastat: sí
Icones homologades: sí

Lavabo adaptat

Escales

Amb el suport tècnic de:

Material interactiu

Ascensor

