___________________________________________ , major d'edat, veí/na d'Alacant, amb domicili en
_______________________________________________________________ i amb DNI
___________________, davant de l'Excm. Ajuntament d'Alacant exposa: Que compareix i es persona, en
el Catàleg de Proteccions aprovat per la Junta de Govern Local de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, en
sessió del 20 de Novembre de 2018, i aprovat el sotmetiment a informació pública per la Junta de
Govern Local de l'Excm. Ajuntament d'Alacant a data 18 de Maig de 2020, a la fi de presentar escrit de:
AL·LEGACIONS
PRIMERA - Que el Cine Ideal, situat en l'Avinguda de la Constitució, 10, amb fitxa C261.BRL.PGP, ha sigut
catalogat en el Catàleg de Proteccions com Bé de Rellevància Local amb protecció Parcial. La protecció
Parcial de l'immoble és insuficient tenint en compte l'alt valor històric, cultural i artístic del mateix, entre
altres per les raons següents:
1. Que el Cine Ideal és una clara representació del floriment de la burgesia Alacantina dels anys 20.
2. Que el Cine Ideal és l'última obra i la més representativa de l'arquitecte Juan Vicente Santafé i
Arellanos.
3. Que el Cine Ideal sobreviu com un dels poquíssims exemples d'arquitectura Modernista del
corrent funcionalista a Alacant.
4. Que el Cine Ideal sobreviu com l'últim exemple de cine monumental en el centre d'Alacant, una
única sala i 1400 butaques.
5. Que el Cine Ideal és una de les úniques obres d'eixa època, dedicades a l'ús terciari, i amb un
sistema constructiu de fatxada portant i un interior i coberta d'estructura metàl·lica.
6. Que el Cine Ideal té una destacable inserció en la trama urbana de la ciutat d'Alacant, així com
en l'entorn més pròxim, amb altres peces arquitectòniques de rellevància.
7. Que el Cine Ideal va sobreviure als bombardejos que es van produir durant els dos últims anys
de la guerra civil i va ser presó provisional de dones i xiquets a l'acabar la mateixa i per tant està
protegit per l'article 4 de la Llei 9/2017 del 7 d'abril de Patrimoni Cultural Valencià.
8. Que Conselleria de Cultura va instar a l'Excm. Ajuntament d'Alacant a declarar a l'edifici del Cine
Ideal Bé de Rellevància Local.
9. Que el Cine Ideal ha format part de l'imaginari col·lectiu dels Alacantins, que han disfrutat
durant més de 77 anys en ell, des del cine en blanc i negre al de color, el cine mut i les primeres
sales amb amb àudio, transcendint més enllà del pur objecte arquitectònic o material, perquè va
ser un recinte d'emocions i sentiments vinculats al cine i a la cultura Alacantina.
A efectes acreditatius s'oferix documentació relativa al tot l'anterior, comprensiva de tres documents:
DOCUMENT Nº.1: Salvem el Cine Ideal, DOCUMENT Nº.2: - El Cine Ideal: Anàlisi tipològica i contextual,
DOCUMENT Nº.3: - Taxació del Cine Ideal, que queden a disposició de l'Excm. Ajuntament d'Alacant per
per part del/a compareixent y/o qualsevol altra documentació que siga requerida per VE.
SEGONA - Cal destacar que el Cine Ideal ja estava catalogat amb Conservació Estricta en el Pla Especial
d'Edificis Protegibles d'Alacant de 1981.

TERCERA - Durant el temps en què el Cine Ideal s'ha mantingut tancat, s'ha descuidat la seua
conservació i entre 2002-2005 va ser buidat de manera presumptament il·legal quan encara comptava
amb protecció de Conservació Estricta, permetent-se uns fets de gran irresponsabilitat per part de tots
aquells obligats a preservar este edifici.
Tenint en compte tot l'anterior és evident que els criteris empleats per a la catalogació del Cine Ideal no
reflectixen en absolut la seua aportació fonamental al Patrimoni històric, cultural i artístic, ni el seu
significat per a l'imaginari col·lectiu de la ciutat d'Alacant. Per tot això:
SOL·LICITA
De l'Excm Ajuntament d'Alacant, que tenint per presentat este escrit, se servisca admetre-ho, i, de
conformitat amb el mateix acorde:
- Que es modifique la fitxa C261.BRL.PGP corresponent al cine Ideal i es declare la seua protecció
integral.
- En conseqüència, es deixe sense efecte l'apartat tal on apareix reflectida la protecció parcial i
siga catalogat en el present Catàleg de Proteccions com Bé de Rellevància Local amb PROTECCIÓ
INTEGRAL.

Firmat: ________________________
Data:

EXCM. Ajuntament d'Alacant, Plaça de l'Ajuntament, 1, 03002, Alacant

