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Le Plaza ne doit pas mourir
C'est un vrai chef d'oeuvre
que nous voulons sauver,
en le ressuscitant et en en
faisant le coeur d'un lieu
culturel nouveau, voué
essentiellement (mais non
exclusivement) au cinéma :
le Plaza, que ses
propriétaires veulent
démolir pour installer à sa
place... un centre
commercial de plus.
Compte tenu de la
limitation formelle des
possibilités données aux
citoyens et aux citoyennes
de faire opposition à une
autorisation de démolir et

de construire, même s'agissant d'un élément dont la
valeur patrimoniale est reconnue, et compte tenu de
la passivité, de la résignation et de l'inertie des
autorités cantonales et municipales dans ce dossier, il
ne reste donc que la voix populaire qui puisse être
assez forte pour sauver le Plaza. C'est cette voix que
nous sollicitons, par une initiative populaire législative
proposant l'expropriation, pour cause d'utilité
publique et au bénéfice de la Ville de Genève, de la
société propriétaire de la salle.
L'initiative devra obtenir 7524 signatures valables, dans un

délai de quatre mois à dater du 1er juin.
Des feuilles de signatures sont téléchargeables sur

www.fichier-pdf.fr/2017/05/24/initiative-populaire-
cantonale-lEgislative-formulEe-plaza/

Genève, 14 Prairial

(vendredi 2 juin 2017)

8ème année, N° 1780

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

LLEE DDÉÉCCLLAASSSSEEMMEENNTT DDUU PPLLAAZZAA :: UUNN PPRRÉÉCCÉÉDDEENNTT CCAALLAAMMIITTEEUUXX

ee pprroojjeett ddeess pprroopprriiééttaaiirree dduu
PPllaazzaa ddee llee ddééttrruuiirree ppoouurr yy
rreeccoonnssttrruuiirree àà ssaa ppllaaccee uunn

cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall,, eett ssoouuss llee cceennttrree
ccoommmmeerrcciiaall uunn ppaarrkkiinngg ((eett ssuurr llee
cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall,, ddeess «« llooggeemmeennttss
ppoouurr ééttuuddiiaannttss »» hhiissttooiirree ddee ddiilluueerr
uunn ppeeuu lleess oobbjjeeccttiiffss ppuurreemmeenntt
ffiinnaanncciieerrss ddee ll''eexxeerrcciiccee)) aa oobbtteennuu
ll''aauuttoorriissaattiioonn ddee ccoonnssttrruuiirree --eett
ddoonncc cceellllee ddee ddééttrruuiirree llaa ssaallllee-- qquuii
lluuii ééttaaiitt nnéécceessssaaiirree.. IIll ll''aa oobbtteennuuee

mmaallggrréé ttoouutteess lleess ttaarreess dduu pprroojjeett ((àà
ccoommmmeenncceerr ppaarr cceellllee ddee nnéécceessssiitteerr,,
ppoouurr ppoouuvvooiirr êêttrree aauuttoorriisséé,, uunnee
ddéérrooggaattiioonn ggéénnéérraallee àà qquuaassiimmeenntt
ttoouutteess lleess llooiiss qquu''uunn pprroojjeett ddee ccee
ggeennrree eesstt ssuuppppoosséé rreessppeecctteerr)),, aapprrèèss
ddeess aannnnééeess ddee pprrooccéédduurreess,, ppuuiissqquuee llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt aa eeuu ll''ééttrraannggee iiddééee ddee
«« ddééccllaasssseerr »» uunnee ssaallllee ccllaassssééee eett
iinnttééggrrééee ddaannss uunn eennsseemmbbllee
aarrcchhiitteeccttuurraall ccllaasssséé.. UUnn
pprrééccééddeenntt ccaallaammiitteeuuxx ppoouurr

Lancement d'une initiative populaire



llaa ddééffeennssee dduu ppaattrriimmooiinnee aarrcchhiitteeccttuurraall.. CC''eesstt uunn vvrraaii
cchheeff dd''ooeeuuvvrree qquuee nnoouuss vvoouulloonnss ssaauuvveerr,, eenn llee
rreessssuusscciittaanntt eett eenn eenn ffaaiissaanntt llee ccooeeuurr dd''uunn lliieeuu ccuullttuurreell
nnoouuvveeaauu,, vvoouuéé eesssseennttiieelllleemmeenntt ((mmaaiiss nnoonn
eexxcclluussiivveemmeenntt)) aauu cciinnéémmaa..

LLee bbââttiimmeenntt aabbrriittaanntt llaa ssaallllee dduu PPllaazzaa,, ccoonnssttrruuiitt ppaarr llee
mmêêmmee aarrcchhiitteeccttee qquuee llaa ssaallllee,, MMaarrcc--AAnnddrréé SSaauuggeeyy,, aa
ééttéé ccllaasssséé eenn 22000044,, mmaallggrréé ll''ooppppoossiittiioonn dduu
pprroopprriiééttaaiirree.. IIll aa ééttéé ccllaasssséé ppaarrccee qquu''iill eesstt eexxeemmppllaaiirree ddee
ll''iinnnnoovvaattiioonn aarrcchhiitteeccttuurraallee ddee ll''ééppooqquuee,, eett qquu''iill llee
rreessttee aapprrèèss lleess rréénnoovvaattiioonnss qquuii yy oonntt ééttéé eeffffeeccttuuééeess eenn
11999977.. HHééllaass,, llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt aa rreettiirréé llaa ssaallllee ddee cceettttee
mmeessuurree ddee pprrootteeccttiioonn eenn ss''aappppuuyyaanntt ssuurr uunnee
""eexxppeerrttiissee"" ssuurr llaa rreennttaabbiilliittéé ddee llaa ssaallllee,, eexxppeerrttiissee
rreenndduuee ppaarr ll''aanncciieenn eexxppllooiittaanntt FFrraannkk SStteellll,, qquuii aa bbiieenn
eenntteenndduu éémmiiss uunn rraappppoorrtt ddééffaavvoorraabbllee ppuuiissqquu''iill aavvaaiitt
rreennoonnccéé àà ll''eexxppllooiittaattiioonn ddee llaa ssaallllee pprréécciisséémmeenntt ppaarrccee
qquu''eellllee nnee lluuii rraappppoorrttaaiitt ppaass aasssseezz.. LLaa ssaallllee nn''eesstt ddoonncc
ppaass ccllaassssééee aalloorrss qquu''eellllee eesstt aauussssii eexxeemmppllaaiirree qquuee llee
bbââttiimmeenntt qquuii ll''aabbrriittee eett qquuii,, lluuii,, eesstt ccllaasssséé.. CCeettttee
ccoonnttrraaddiiccttiioonn iinneexxpplliiccaabbllee aauuttrreemmeenntt qquuee ppaarr llaa
ssoouummiissssiioonn aauu sseeuull aarrgguummeenntt dduu pprrooffiitt ffiinnaanncciieerr,,
mmeennaaccee aauujjoouurrdd''hhuuii llee PPllaazzaa ddee ddeessttrruuccttiioonn ppuurree eett
ssiimmppllee..

LL''ééttaatt ddee llaa ssaallllee eesstt pprrééooccccuuppaanntt,, mmaaiiss rriieenn nn''eesstt
iirrrréémmééddiiaabbllee.. EEllllee aa dd''aaiilllleeuurrss ééttéé rréénnoovvééee eenn 11999977,, ssaannss
aatttteeiinnttee àà ssoonn eennvveellooppppee,, eett eenn 22000044,, aapprrèèss llee rraacchhaatt
dduu bbââttiimmeenntt ppaarr llaa SSAA MMoonntt--BBllaanncc CCeennttrree,, sseess ffaaççaaddeess,,
sseess ttooiittuurreess,, sseess ccoolloonnnneess,, ssoonn cchhaauuffffaaggee,, ssaa
cclliimmaattiissaattiioonn eett sseess aasscceennsseeuurrss oonntt ééttéé ccoommppllèètteemmeenntt
rréénnoovvééss..

UUNN EENNJJEEUU UURRBBAANNIISSTTIIQQUUEE

LLee ppllaann dd''uuttiilliissaattiioonn ddeess ssoollss ppoossee ccoommmmee pprriinncciippee llee
mmaaiinnttiieenn ddee ll''aaffffeeccttaattiioonn iinniittiiaallee ddeess ssuurrffaacceess ffaaiissaanntt
ll''oobbjjeett dd''uunnee rréénnoovvaattiioonn oouu dd''uunn cchhaannggeemmeenntt ddee
pprroopprriiééttaaiirree,, ssaauuff ss''iill eesstt aavvéérréé qquuee ccee mmaaiinnttiieenn eesstt
iimmppoossssiibbllee ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ffiinnaanncciièèrreess..

LLeess lliieeuuxx dd''aanniimmaattiioonn,, ddoonntt lleess cciinnéémmaass,, ddooiivveenntt ddoonncc
ccoonnsseerrvveerr ""eenn rrèèggllee ggéénnéérraallee lleeuurr ccaattééggoorriiee dd''aaccttiivviittéé
eenn ccoouurrss dd''eexxppllooiittaattiioonn"".. AAuuttrreemmeenntt ddiitt :: ccee qquuii eesstt
uunn cciinnéémmaa ddooiitt rreesstteerr uunn cciinnéémmaa,, oouu àà ttoouutt llee mmooiinnss
uunnee ssaallllee ddee ssppeeccttaaccllee,, àà mmooiinnss ddee pprroouuvveerr qquu''iill eesstt
iimmppoossssiibbllee ddee llaa rreennttaabbiilliisseerr.. DD''ooùù lleess eeffffoorrttss

ccoonnssiiddéérraabblleess ddééppllooyyééss ppaarr lleess pprroopprriiééttaaiirreess aaccttuueellss
ppoouurr llee pprroouuvveerr,, aavveecc ll''aaiiddee ddee ll''aanncciieenn eexxppllooiittaanntt --
cceerrttaaiinnss ccoonnssiiddéérraanntt dd''aaiilllleeuurrss qquuee llaa pprreemmiièèrree ccaauussee
dduu ddééffaauutt ddee rreennttaabbiilliittéé ddee llaa ssaallllee ééttaaiitt uunnee
pprrooggrraammmmaattiioonn mmééddiiooccrree,, ddoonntt qquueellqquueess uunnss ssee
ddeemmaannddaaiieenntt mmaalliiggnneemmeenntt ((lleess ggeennss ssoonntt mméécchhaannttss))
ssii eellllee nnee ll''ééttaaiitt ppaass vvoolloonnttaaiirreemmeenntt......

UUNN EENNJJEEUU CCUULLTTUURREELL

LLeess ssaalllleess ddee cciinnéémmaa ggeenneevvooiisseess aaccccuueeiilllleenntt cchhaaqquuee
aannnnééee 11,,55 mmiilllliioonn ddee ssppeeccttaatteeuurrss ((eenn cchhiiffffrreess ccuummuullééss))..
OOnn nn''eesstt ddoonncc ppaass ddaannss llee ccaaddrree dd''uunnee ddeemmaannddee
ccuullttuurreellllee mmaarrggiinnaallee.. PPoouurrttaanntt,, nnoommbbrree ddee ssaalllleess ddee
cciinnéémmaa oonntt ffeerrmméé àà GGeennèèvvee cceess qquuiinnzzee ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess.. PPoouurr eenn mmaaiinntteenniirr pplluussiieeuurrss aauu cceennttrree--vviillllee,, eett
lleess mmaaiinntteenniirr eenn ttaanntt qquuee cciinnéémmaass iinnddééppeennddaannttss,, llaa
VViillllee aa aaccccoorrddéé ppoouurr qquuaattrree dd''eennttrree eelllleess,, ssuurr ddéécciissiioonn
dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall,, uunnee ssuubbvveennttiioonn dd''uunn ppeeuu
mmooiinnss ddee 44 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss,, eenn ssuuss ddee ssoonn
eennggaaggeemmeenntt ddaannss lleess ddeeuuxx ssaalllleess dduu GGrrüüttllii eett ddee ssoonn
ssoouuttiieenn aauu SSppoouuttnniikk.. CCeett eeffffoorrtt ddooiitt ssee ppoouurrssuuiivvrree:: iill
eesstt ppoouurr nnoouuss iinnaacccceeppttaabbllee ddee ttrraannssffoorrmmeerr uunn eessppaaccee
ccuullttuurreell eenn cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall,, mmêêmmee ssii oonn llee ffaaiitt
ssuurrpplloommbbeerr ddee llooggeemmeennttss ééttuuddiiaannttss ((qquu''oonn ppeeuutt
dd''aaiilllleeuurrss ppaarrffaaiitteemmeenntt iinnssttaalllleerr aauu--ddeessssuuss dd''uunnee ssaallllee
ddee cciinnéémmaa mmaaiinntteennuuee)).. IIll sseerraaiitt eenn oouuttrree ttoottaalleemmeenntt
aabbssuurrddee qquuee llaa ccoolllleeccttiivviittéé ppuubblliiqquuee aaccccoorrddee cchhaaqquuee
aannnnééee uunnee aaiiddee ddee pplluussiieeuurrss mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss ((22,,55
mmiilllliioonnss rriieenn qquuee ppoouurr CCiinnééFFoorruumm)) àà llaa pprroodduuccttiioonn ddee
ffiillmmss ssaannss ssee pprrééooccccuuppeerr dduu mmaaiinnttiieenn ddee lliieeuuxx ooùù vvooiirr
lleess ffiillmmss aaiinnssii pprroodduuiittss --ssuurrttoouutt ssii cceess lliieeuuxx oonntt,, oouuttrree
lleeuurr rrôôllee ccuullttuurreell,, uunnee vvaalleeuurr ppaattrriimmoonniiaallee mmaajjeeuurree,,
ccoommmmee llee PPllaazzaa..
IInnaauugguurréé eenn 11995522,, llee PPllaazzaa ééttaaiitt llee pplluuss ggrraanndd cciinnéémmaa
ggeenneevvooiiss,, aavveecc sseess 11225500 ppllaacceess iinniittiiaalleess.. IIll eesstt ffeerrmméé
ddeeppuuiiss oonnzzee aannss,, ""ffaauuttee ddee ppuubblliicc"" sseelloonn sseess aaccttuueellss
pprroopprriiééttaaiirreess.. AApprrèèss oonnzzee aannss dd''iinneexxppllooiittaattiioonn,, llaa ssaallllee
aa bbeessooiinn dd''êêttrree rrééaaddaappttééee ((eenn rreessppeeccttaanntt ssaa
ccoonncceeppttiioonn)) aauuxx aatttteenntteess aaccttuueelllleess dduu ppuubblliicc.. IIll eesstt eenn
eeffffeett ddiiffffiicciilleemmeenntt ccoonncceevvaabbllee qquuee llee PPllaazzaa ssooiitt
ccoonnvveerrttii eenn tthhééââttrree oouu eenn ssaallllee ddee ccoonncceerrtt.. EEnn
rreevvaanncchhee.. iill eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt ccoonncceevvaabbllee qquu''iill nnee ssooiitt
ppaass sseeuulleemmeenntt uunnee ssaallllee ddee cciinnéémmaa,, àà ll''eexxeemmppllee ddee
ll''eexx--""MMaannhhaattttaann"",, ddeevveennuu AAuuddiittoorriiuumm AArrddiittii......IIll eesstt
ssuurrttoouutt ppaarrffaaiitteemmeenntt ccoonncceevvaabbllee ddee ffaaiirree dduu PPllaazzaa llee
lliieeuu cceennttrraall dd''uunn vvéérriittaabbllee ""qquuaarrttiieerr dduu cciinnéémmaa"",, aauu
cceennttrree--vviillllee,, eett àà ddeeuuxx ppaass ddee llaa ggaarree pprriinncciippaallee..



UUNN PPRROOJJEETT CCUULLTTUURREELL
QQuuee ffaaiirree dduu PPllaazzaa ?? OOnn ppeeuutt eenn eenn ééllaarrggiirr llaa
ffoonnccttiioonn,, llee rrôôllee,, llaa ppllaaccee,, ssaannss aatttteenntteerr nnii àà
ssoonn hhiissttooiirree,, nnii àà ssaa ccoonnffiigguurraattiioonn
aarrcchhiitteeccttuurraallee.. LLee ssaauuvveettaaggee ddee ll''eexx--
MMaannhhaattttaann,, ooeeuuvvrree lluuii aauussssii ddee MMaarrcc--JJoosseepphh
SSaauuggeeyy,, ddeevveennuu ll''AAuuddiittoorriiuumm AArrddiittii--WWiillssddoorrff,,
pprroouuvvee qquu''iill eesstt ppoossssiibbllee ddee rrééaaffffeecctteerr aauu
cciinnéémmaa uunnee ssaallllee ddee cciinnéémmaa ppaattrriimmoonniiaallee,, eenn
rreessppeeccttaanntt ssoonn aarrcchhiitteeccttuurree ttoouutt eenn llaa
rréénnoovvaanntt eett eenn llaa rrééééqquuiippaanntt --eett eenn ééllaarrggiissssaanntt
ssaa ffoonnccttiioonn.. IIll eesstt ppoossssiibbllee ddee llee ffaaiirree,, ccoommmmee
iill eesstt ppoossssiibbllee dd''iinnssttaalllleerr ddaannss cceettttee ssaallllee,, ssaannss
ll''aallttéérreerr,, ll''aappppaarreeiillllaaggee tteecchhnniiqquuee eett lleess
éélléémmeennttss ddee ccoonnffoorrttss aatttteenndduuss ppaarr llee ppuubblliicc llee
pplluuss eexxiiggeeaanntt..
LLee PPllaazzaa aa ttoouutteess lleess qquuaalliittééss nnéécceessssaaiirreess àà uunn
pprroojjeett ccuullttuurreell :: iill eesstt aauu cceennttrree vviillllee,, aacccceessssiibbllee
ffaacciilleemmeenntt ppaarr ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss,, àà ddeeuuxx ppaass
ddee llaa ggaarree eett ddeess qquuaaiiss,, eett eennttoouurréé dd''uunn eessppaaccee
qquuii ppeeuutt êêttrree rreeqquuaalliiffiiéé,, eett ddaannss lleeqquueell ddeess
aaccttiivviittééss eenn lliieenn aavveecc llaa ssiieennnnee --llee cciinnéémmaa--
ppeeuuvveenntt êêttrree pprrooppoossééeess,, ddee tteellllee mmaanniièèrree qquu''iill
rreeddeevviieennnnee uunn lliieeuu ddee ssoocciiaalliissaattiioonn,, ddee ssoorrttiieess,,
ddee vviissiitteess.. LLaa vviillllee ddee GGeennèèvvee nn''aabbrriittee pplluuss
aauuccuunnee ggrraannddee ssaallllee ddee cciinnéémmaa pprreessttiiggiieeuussee ::
ssooiitt eelllleess oonntt ddiissppaarruu,, ccoommmmee llee RRiiaallttoo,, ssooiitt

eelllleess ssoonntt ééttéé rrééaaffffeeccttééeess,, ccoommmmee llee PPaarriiss--
MMaannhhaattttaann oouu ll''AAllhhaammbbrraa.. UUnnee ssaallllee ccoommmmee
llee PPllaazzaa ppoouurrrraaiitt aaccccuueeiilllliirr ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss
ppuubblliiqquueess iimmppoorrttaanntteess,, ccoommmmee llee pprriixx dduu
cciinnéémmaa ssuuiissssee..

UUnn cciinnéémmaa nn''eesstt ppaass sseeuulleemmeenntt uunn lliieeuu ddee
pprroojjeeccttiioonn :: cc''eesstt uunn eessppaaccee ssoocciiaall --eett cc''eesstt
ppeeuutt--êêttrree ddee ll''aavvooiirr oouubblliiéé qquuee ddeess ssaalllleess oonntt
ppéérriicclliittéé.. LLaa pprrooggrraammmmaattiioonn jjoouuee iiccii uunn rrôôllee
ddéétteerrmmiinnaanntt :: pplluuss ll''ooffffrree eesstt llaarrggee,, pplluuss llee
ppuubblliicc eesstt llaarrggee,, eett pplluuss ffaacciilleemmeenntt uunnee ppaarrttiiee
ddee ccee ppuubblliicc ssee rreennddrraa ddaannss uunnee ssaallllee nnoonn
sseeuulleemmeenntt ppoouurr yy vvooiirr uunn ffiillmm,, mmaaiiss aauussssii
ppoouurr ttoouutt ccee qquuee llaa ssaallllee ppeeuutt,, aauuttoouurr dduu ffiillmm,,
àà ssoonn pprrooppooss oouu ssoonn pprréétteexxttee oouu nnoonn,,
pprrooppoosseerr.. CCaarr aauuttoouurr dd''uunn ffiillmm,, oonn ppeeuutt
pprrooppoosseerr ddeess éévvéénneemmeenntt,, ddeess ssppeeccttaacclleess,, ddeess
eexxppoossiittiioonnss,, ddeess pprroolloonnggeemmeennttss aauu ffiillmm eett ddeess
aaccccoommppaaggnneemmeenntt dduu ffiillmm --eett ddeess
ssppeeccttaatteeuurrss...... EEtt iill ffaauutt ddoonnnneerr àà uunn nnoouuvveeaauu
ppuubblliicc ll''eennvviiee ddee ssee ddééppllaacceerr vveerrss llaa ssaallllee ddee
cciinnéémmaa,, eett àà uunn aanncciieenn ppuubblliicc ll''eennvviiee dd''yy
rreevveenniirr.. LL''aamméénnaaggeemmeenntt mmaattéérriieell dduu lliieeuu jjoouuee
iiccii uunn rrôôllee iimmppoorrttaanntt :: pplluuss iill sseerraa cchhaalleeuurreeuuxx,,
ccoonnvviivviiaall eett ccoonnffoorrttaabbllee,, ((eett pplluuss ll''aaccccuueeiill,, llaa
rréécceeppttiioonn dduu ppuubblliicc yy sseerraa ddee qquuaalliittéé)),, pplluuss iill
sseerraa qquuaalliittaattiivveemmeenntt ssuuppéérriieeuurr aauuxx
mmuullttiipplleexxeess,, pplluuss llee ppuubblliicc aauurraa eennvviiee ddee ss''yy
rreennddrree --ddee ssee rreennddrree eenn uunn lliieeuu qquuii nnee sseerraa ppaass
sseeuulleemmeenntt uunnee ssaallllee ddee pprroojjeeccttiioonn,, mmaaiiss aauussssii
uunn ccaafféé--rreessttaauurraanntt,, uunnee lliibbrraaiirriiee,, uunn eessppaaccee
dd''eexxppoossiittiioonn --ppaass sseeuulleemmeenntt uunn lliieeuu ddee
ssppeeccttaaccllee,, mmaaiiss aauussssii uunn lliieeuu ddee rreennccoonnttrreess,,
ddaannss ccee qquuii eesstt uunnee ooeeuuvvrree dd''aarrtt..
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Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

JEUDI 8 JUIN, GENEVE
Des musées, à quoi bon ?

table ronde

1 8h30 Institut National Genevois

1 Promenade du Pin

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 23 AU 25 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

CCoonnsseeiill AAddmmiinniissttrraattiiff eett dduu
CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall.. LLaa
CCoommmmiissssiioonn ddeess ppééttiittiioonnss aa
rreeççuu lleess ppééttiittiioonnnnaaiirreess,, mmaaiiss
aauuccuunn rraappppoorrtt nn''aa ééttéé rreenndduu
aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,, qquuii nnee
ss''eesstt ddoonncc ppaass pprroonnoonnccéé ssuurr
cceett oobbjjeett..
UUnnee mmoottiioonn rreepprreennaanntt lleess
tteerrmmeess ddee llaa ppééttiittiioonn aa
ééggaalleemmeenntt ééttéé ddééppoossééee aauu
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall.. RReennvvooyyééee
ppoouurr ééttuuddee àà llaa CCoommmmiissssiioonn
ddeess AArrttss && ddee llaa CCuullttuurree,, eellllee aa
ééttéé ssoouutteennuuee ppaarr cceellllee--ccii,, mmaaiiss
llàà eennccoorree,, aauuccuunn rraappppoorrtt nn''aa
ééttéé rreenndduu aauu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall,, nnii,, ppaarr vvooiiee ddee
ccoonnssééqquueennccee,, ééttéé iinnssccrriitt àà ssoonn
oorrddrree dduu jjoouurr..

LL''iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree
llééggiissllaattiivvee «« LLee PPllaazzaa nnee
ddooiitt ppaass mmoouurriirr »» ppeeuutt
sseemmbblleerr êêttrree llee ccoommbbaatt dduu
ppoott ddee tteerrrree ccoonnttrree llee ppoott
ddee ffeerr,, ttaanntt lleess mmooyyeennss ddeess
ooppppoossaannttss àà llaa ddéémmoolliittiioonn
ppaarraaiisssseenntt ddéérriissooiirreess ffaaccee àà
cceeuuxx ddeess ddéémmoolliisssseeuurrss..
MMaaiiss cc''eesstt llee ccoommbbaatt ddee llaa
ttooiillee ccoonnttrree llee ffrriicc,, dduu
cciinnéémmaa ccoonnttrree llee ssoouukk,, ddee llaa
ccuullttuurree ccoonnttrree llaa
mmaarrcchhaannddiissee..

Pourquoi sauver le
Plaza ?
D'abord, parce que
c'est nécessaire;
Ensuite, parce que
c'est légitime;
Enfin, parce que
c'est possible...
... pour que ne
disparaisse pas une
salle de cinéma de
plus, et que l'une
des plus belles salles
de cinéma de Suisse
ne soit pas
transformée en un
souk de plus pour
de pures raisons de
rentabilité
financière.

EETTAATT DDEESS CCHHOOSSEESS
LL''iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree qquuee
nnoouuss llaannççoonnss eesstt aauussssii uunnee
rrééppoonnssee àà llaa ppaassssiivviittéé,, ppoouurr
nnee ppaass ddiirree llaa ccoommpplliicciittéé,, ddeess
aauuttoorriittééss ccaannttoonnaalleess eett
mmuunniicciippaalleess ffaaccee àà llaa vvoolloonnttéé
ddeess pprroopprriiééttaaiirreess dduu PPllaazzaa ddee
ttrraannssffoorrmmeerr cceettttee ssaallllee ddee
cciinnéémmaa eenn cceennttrree
ccoommmmeerrcciiaall --ccoommmmee ssii
GGeennèèvvee eenn mmaannqquuaaiitt..
LLeess pprroopprriiééttaaiirreess dduu bbââttiimmeenntt
((llaa SSAA MMoonntt--BBllaanncc CCeennttrree)),,
nn''oonntt jjaammaaiiss eeuu ll''iinntteennttiioonn
dd''yy mmaaiinntteenniirr llaa ssaallllee ddee
cciinnéémmaa,, mmêêmmee rréénnoovvééee :: iillss
vveeuulleenntt llaa ddéémmoolliirr ppoouurr eenn
ffaaiirree uunn cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall,,
aavveecc ddeess llooggeemmeennttss ppoouurr
ééttuuddiiaannttss ddaannss lleess ééttaaggeess
ssuuppéérriieeuurrss.. IIllss oonntt ddééppoosséé uunnee
ddeemmaannddee dd''aauuttoorriissaattiioonn ddee
ddéémmoolliirr llaa ssaallllee,, aauuttoorriissaattiioonn
qquu''iillss oonntt oobbtteennuuee,, aaiinnssii qquuee
cceellllee ddee ccoonnssttrruuiirree lleeuurr
pprroojjeett..

LLaa VViillllee ddee GGeennèèvvee aavvaaiitt ddéélliivvrréé uunn
pprrééaavviiss nnééggaattiiff àà ll''aauuttoorriissaattiioonn ddee
ddéémmoolliirr.. LLee ccaannttoonn nn''eenn aa ppaass
tteennuu ccoommppttee,, llaa VViillllee aa rreennoonnccéé àà
ccoommbbaattttrree llaa ddéémmoolliittiioonn eett nnee
ss''eesstt ddoonncc ppaass ooppppoossééee aauu pprroojjeett
ddee ccoonnssttrruuccttiioonn..

PPaarr aaiilllleeuurrss,, ssaannss aatttteennddrree
dd''oobbtteenniirr ll''aauuttoorriissaattiioonn ddee
ddéémmoolliittiioonn,, eett àà pplluuss ffoorrttee rraaiissoonn
ssaannss aatttteennddrree qquuee cceettttee
aauuttoorriissaattiioonn ppuuiissssee pprreennddrree eeffffeett
ppuuiissqquu''aauuccuunnee aauuttoorriissaattiioonn ddee
ccoonnssttrruuiirree nn''aavvaaiitt eennccoorree ééttéé
ddéélliivvrrééee,, iill sseemmbbllee qquuee lleess
pprroopprriiééttaaiirreess aaiieenntt tteennttéé,, vvooiirree
ccoommmmeennccéé,, ddee vviiddeerr llaa ssaallllee ddee
ssoonn mmoobbiilliieerr ((nnoottaammmmeenntt ddee sseess
ssiièèggeess,, ddee sseess ééqquuiippeemmeennttss
iinnttéérriieeuurrss eett ddee ssoonn mmaattéérriieell ddee
pprroojjeeccttiioonn))..

UUnnee ppééttiittiioonn ssiiggnnééee ppaarr 11775566
ppeerrssoonnnneess ss''ooppppoossaanntt àà llaa
ddéémmoolliittiioonn dduu PPllaazzaa eett
ddeemmaannddaanntt llee mmaaiinnttiieenn dduu cciinnéémmaa
aa ééttéé ddééppoossééee àà ll''iinntteennttiioonn dduu




