Les 26 peces del sumari del cas Palma Arena
El que en un inici es va detectar com un exagerat sobrecost del
velòdrom Palma Arena ha anat evolucionant fins a esdevenir un
dels casos de presumpta corrupció més greus i complexos que
han sacsejat mai les Illes Balears. Paral·lelament a una escalada
en la despesa del pavelló esportiu, que es va enfilar des dels 48
milions d'euros inicialment pressupostats fins als 110 milions
finalment liquidats, diversos dirigents del PP autonòmic s'han
lucrat i han incrementat el seu patrimoni. I el primer de tots,
Jaume Matas, president balear durant la legislatura del 2003 al
2007, quan va tenir lloc tota la trama, que va adquirir una mansió
al centre de Palma decorada amb quadres d'alt valor i altres
col·leccions de luxe. La xarxa, però, també hauria servit per
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enriquir altres líders populars, membres del govern balear,
amics i familiars, i fins i tot per finançar il·legalment el PP i
pagar algunes despeses de la seva campanya electoral del
2007. L'entramat d'empreses, que facturaven al govern balear i
entre elles, facilitava el procés d'inflar despeses i desviar així
part de les partides del projecte de construcció i promoció de
Palma Arena i d'altres esdeveniments més o menys relacionats.
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