El Grup Municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper
Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent, la següent
PROPOSICIÓ relativa a:

EL CALL JUEU: TURISME I CULTURA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En un context econòmic general de dificultat, Palma ha de ser una ciutat emprenedora amb
iniciatives que puguin, veritablement, ser una alternativa a aquesta crisi econòmica. En
aquest cas, la ciutat té inherents una cultura i una història que poden esdevenir una indústria
imprescindible per a sortir de la crisi econòmica, si es fa una bona planificació de les
polítiques culturals.
Amb aquesta línia de planificació cultural que ha de tenir l'Ajuntament de Palma, hem de
posar en valor el nostre call jueu i el cas singular en el món dels descendents dels
jueus conversos de Mallorca. Per un conjunt de circumstàncies, la segregació d'aquest
col·lectiu ha estat vigent fins a finals del segle XX. Aquest cas és tan específic que ha tingut i
té un impacte internacional molt important. La darrera mostra és l'article publicat el passat 7
de maig al diari New York Times titulat "In Majorca, Atoning for the Sins of 1691".
És una realitat que aquest fet diferencial dels jueus conversos de Mallorca, els xuetes, que
avui s'estima en uns 30.000 ciutadans de Mallorca, és motiu d'interès per a moltes
persones i, especialment, per als jueus d’arreu del món. És de justícia mencionar la
imprescindible tasca de les diferents entitats que han volgut donar a conèixer la història dels
xuetes, entre les quals figura l'Institut de Relacions Culturals Balears Israel, Arca Llegat Jueu
i Memòria del Carrer.
A més, tenim un gran exemple molt a prop de bona planificació cultural i econòmica:
el Call de Girona. El seu Museu, que té com a objectiu preservar i difondre la història de les
comunitats jueves de Catalunya, el 2010 va rebre un total de 85.758 visitants. En aquesta
xifra destaca que més de 25.000 eren turistes de països amb un alt poder adquisitiu, i la
seva principal motivació per a viatjar a Girona era conèixer el call jueu i la seva
història.
A Palma, tenim una gran oportunitat per a posar en valor aquesta primera matèria cultural.
Posar en valor el nostre call jueu i la història viva dels xuetes pot tenir unes conseqüències
turístiques i culturals molt positives per a la nostra ciutat. Turísticament podríem atreure
tot l'any milers de turistes amb un alt poder adquisitiu i amb la principal motivació de la
temàtica històrica jueva. Culturalment faríem una passa molt important en la justícia i la
dignitat que els xuetes històricament mereixen.

Per tot això, des del grup municipal de PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al Ple de
l’Ajuntament de Palma que adopti la següent
PROPOSTA D’ACORD

- Crear un Centre d'Interpretació del Call Jueu de Palma que doni a conèixer, preservi
i difongui la història del call jueu i els xuetes.
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