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Tornarem a tindre cinema prompte a Vinaròs?               
Maria Dolores Miralles 
           
En el plenari ordinari  del mes de d’agost, es va aprovar per 
unanimitat una moció presentada per la Plataforma Ciutadana on es 
sol·licitava la reobertura del JJ Cinema.   
 
La moció va ser defensada en el plenari per José Baca, representat 
d’aquesta plataforma, creada a principis del 2020, amb un únic 
objectiu,  tornar a reobrir el JJ Cinema. 
 
Aquest cinema va tancar al públic al maig del 2019 després de la 
sobtada defunció de Santiago Sales, empresari local i gerent fins a  
aquell moment de l’única sala de cinema oberta a la nostra localitat. 
En l’exposició la Plataforma Ciutadana demanava que l’Ajuntament de 
Vinaròs s’impliqués perquè el JJ Cinema torne a ser un centre de vida 
cultural de la nostra ciutat,on a  més d’oferir un servei d’entreteniment  
i oci, puga complir amb altres finalitats culturals i donar cabuda a 
programacions com a cicles d’autor, Cine Club, cicles adreçats a 
l’alumnat…… 
  
També cal tindre en compte que el JJ a dia d’avui es troba en bones 
condicions a més d’estar situat en un lloc urbanístic just al centre de la 
ciutat, el que fa molt fàcil que ciutadans de diferents edats puguen 
accedir-hi sense necessitat de fer ús de cap altre tipus de vehicle, 
amb un valor afegit, que a més a més és un local adaptat per a les 
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.   
 
La moció aprovada sol·licitava a l’Ajuntament que continue 
col·laborant econòmicament en la gestió del JJ Cinema, si arriben a 

un acord amb un empresari interessat, tal com ho va fer amb l’anterior 
gerent. També que representants de l’Ajuntament, es reunisquen amb 
els interessats en aquesta reobertura, propietari del local, propietari de 
les infraestructures de projecció, Gestor i representants de la 
Plataforma perquè al novembre es puga tindre un conveni d’ús i gestió 
acordat, per a començar a projectar i poder tindre un espai cultural 
dedicat al cinema en funcionament abans de concloure l’any en curs. 
 
EL PVI, van anar a principis del mes de juliol a una reunió oberta al 
públic que la Plataforma va convocar a la Casa de la Cultura, i ens 
assabentarem de l’existència d’aquesta,  i que ja feia mesos que 
l’alcalde , Guillem Alsina ¡ regidora de Cultura Ana Fibla, estaven en 
converses amb els membres de la plataforma per tractar el tema de la 
reobertura.  En aquesta reunió vaig mostrar la meua sorpresa, perquè 
en les diferents comissions informatives no se’ns havia dir res als 
membres de l’oposició. 
 
Des de el PVI, volem felicitar a la Plataforma per la campanya 
informativa que ha encetat perquè ha fet participes a molts 
vinarossencs i ha quedat reflectit en la recollida de signatures, ja que 
ha aconseguit prop de 4000.  
 
Des del PVI, creem que és lamentable, que no disposen a Vinaròs 
d’una sala de cinema i esperem que aquesta moció no es quede en 
“un brindis al sol” i que prompte puguem disposar d’una sala de 
projeccions a Vinaròs. 
        


