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L’esport abans de l’esport
A l’edat mitjana, a més de les diversions cares i exclusives 
de la noblesa, hi havia molts de tipus de jocs populars. 
Alguns estaven benvistos i altres es consideraven nocius. 
Segons els indrets, les hores o en certs dies hi havia 
alguns jocs prohibits –relacionats o basats en juguesques 
amb diners. Altres jocs estaven autoritzats i, fins i tot, 
promocionats. El joc de la ballesta era un entreteniment 
autoritzat, sota certes condicions, i la seva pràctica, 
encoratjada per les autoritats, que estaven convençudes 
que la pràctica de la destresa i la punteria d’aquesta arma 
constituïa un entrenament imprescindible per disposar de 
ballesters aptes en cas de necessitat militar. La Mostra era 
el recinte delimitat destinat a l’exercici i l’entrenament dels 
homes de la localitat. A la vila es trobava situat a l’extrem de 
Lo Vall Vell –prop del carrer Major. S’hi accedia pel carrer del 
Born, i posteriorment va ser conegut com Vall de la Mostra. 
Entre les seves finalitats hi havia l’exercitació de la ballesta –
arma defensiva més important, popular a l’època, de la qual 
es té nodrida constància a través d’inventaris de béns a la 
vila i d’altres indrets a la mateixa època. Era habitual el fet 
d’aprendre a utilitzar la ballesta i la seva destresa era ben 
considerada socialment. Així, a la Mostra s’hi revisava el 
braç armat de la vila periòdicament. Una de les obligacions 
del lloctinent general era d’assabentar el batle quan li 
semblava que el lloc no estava en condicions. El notari Joan 
Despuig inclou entre les dates de 1434 i 1436 un curiós 
document referit a la normativa del dit joc. Contenia 11 
punts i era de rigor en totes les viles de l’illa. El document 
duia per títol Los capitols deius scrits son stats ordonats per 
lo honorable en Pasqual Senglada havent loch del honorable 
mossen Berenguer Dolms Gobernador de Mallorques per la 
ballesta novellament possedora la qual ha remesa al Senyer 
en Romeu Avella Sindich propessat. En resum, el document 
conminava que el joc es dugués a terme els diumenges i 
festes, sobretot que s’havia de jugar darrere de la marca 
establerta a terra, que cap dels jugadors podia sobrepassar-
la i que si es rompia la corda de la ballesta es podien fer 
dues tirades. El desenvolupament del joc estava sotmès a 
la constant supervisió del dos taulagers (àrbitres). El 1459 
els jurats imposen que l’arrendador del quint de la vila de 
Llucmajor haurà de donar 3 lliures als jurats i el clavari 
de la vila per comprar una ballesta per jugar al joc de la 
ballesta. En reforça la importància de la pràctica d’aquest 
joc la locució referida a lloc com la mostra hon juguen a 
balesta, que hi havia ran del fossar situat entre les esglésies 
i la façana posterior de les cases que rodejaven la plaça, 

el porxo i la botiga. Aquesta locució fou recordada per la 
memòria col·lectiva del poble durant molts d’anys. 

S’ha especulat que el topònim Born referit a Llucmajor 
podria provenir de la relació amb la dansa que s’executava 
a imitació del torneig, amb vares en lloc de llances, i que en 
el cas de la vila tendria la seva materialització en la dansa 
dels cavallets cotoners, ja documentats el 1482. Llavors, els 
seus dansants vestien calçons a l’ampla i anaven encotillats 
dins una armadura que imitava cap i cos de cavall talment 
els recuperats –13 de juny de 2000– durant en la festivitat de 
les relíquies de santa Càndida. La hipòtesi més versemblant 
però, diu que cal cercar-los al convent franciscà de Sant 
Bonaventura i que segurament s’inspiraren en grups de 
dansadors italians de característiques semblants. En tot 
cas, el topònim està documentat al llarg del segle des del 
1481. En tot cas l’origen etimològic del terme no es presta 
a confusió. El born –plaça o carrer on es feien els torneigs 
i les festes cavalleresques a les ciutats– era l’indret on es 
realitzaven combats a cavall en camp clos, per ostentació 
festosa entre els cavallers medievals. Una justa o born era 
un combat entre dos cavallers, muntats a cavall i armats 
amb sengles llances. Restava sotmesa a una reglamentació 
precisa. En principi, s’intentava evitar les ferides mortals 
dels justadors que hi participaven. Ja al segle xv, a les 
ciutats, es convertiren en un espectacle festiu, esdevingut, 
per exemple, arran de celebracions religioses. 

Pel que fa als altres jocs i entreteniments medievals –
justes, curses de cavalls, curses pedestres, tir amb arc, 
amb ballestes…–, alguns d’ells esdevingueren esports al 
llarg de les centúries. Se’n poden trobar en la celebració 
de les festivitats tant cíviques com religioses. El 1381 
oques i pollastres –valorats en 5 sous i 6 diners, i 2 sous, 
respectivament– eren algunes de les joies que es podien 
aconseguir en les corregudes populars. El 1388 Pere Valls 
facilitava hun parey de pols los quals se corogeran a la festa 
de Sent Miquel tres sous per los fedrins. Altrament, per la 
celebració de Sant Antoni de Viana del 1401, la processó era 
amenitzada per un grup de joglars i la celebració de carreres 
pedestres, realitzades en camp obert amb oques –per valor 
de 10 sous– com a recompensa per als guanyadors. També 
durant la celebració de les festes de Sant Miquel les curses 
hi tenien cabuda. Pollastres, ànneres i, excepcionalment, 
dues oques i ànedes, valorats en 18 sous, eren algunes 
de les joies. Tanta era la gernació que els jurats prohibien 

expressament de portar armes per evitar així aldarulls (any 
1488).

Pel que fa a l’exercici de les armes amb finalitats 
cinegètiques, són moltes les notícies que situen la caça a 
Llucmajor per part de la població masculina, sense atendre 
a raó de rang ni estament. Sempre emparada per una llei 
de caça, no es podien infringir les normes establertes. El 
1339 el batle manava un ban pel qual en lo rafal den Bn. 
Sirarol que nagu noi gos casar sots lo ban que posar ies 
i que quedava prohibit caçar des de Carnestoltes fins a 
Sant Miquel. Es caçava amb ballesta, ca de mostra, furó, 
filats, trampes, falcons, etc. La perdiu, concretament, era 
caçada amb reclam –bregues de perdigots–, filats o ballesta. 
Els cans eren molt sol·licitats –ca de mostra, ca vermell, 
ca lebrer, cadella de mostra, cadella de cassa de persiu 
de pell royy ortiguera. Jaume Vidal, Jaume Despuig de 
ses Arnaules, Saiola de sa Llapassa, Ramon Bonet, 
Domènec Calciner del Rafal d’en Ponç, Jaume Gornal, 
Guillem Mir de l’Alqueria dels Cristians, Mateu Ponç o 
Arnau Flexa són del caçadors de l’època (1388) que han 
transcendit. Entre les espècies que es caçaven a Llucmajor 
s’hi trobaven llebres, conills, perdius i aus migratòries. El 
1309 es dugueren cérvols a s’illot de la Porrassa. Només 
reis, governadors, bisbes, cavallers i gent hisendada posseïa 
falcons per caçar. Eren de gran estima a la Cort els falcons 
de la marina de Llucmajor. Especial menció tenien les cries 
surades al cap Blanc i Capocorb. Tan cobdiciades eren que 
el 1396 es prohibí treure-les de Mallorca. Sense abandonar 
la pràctica cinegètica, durant la venguda del rei Joan i –el 
Caçador– a Mallorca (1395) queda constància de la seva 
estada a Llucmajor durant el mes d’octubre, on es dedicà 
a la caça de llebres amb cans duits ex professo des de la 
capital comtal.

Els inicis de l’esport a l’era 
contemporània. El segle xix
L’esport apareix lligat a les inquietuds higienistes –
gimnàstica– o a l’oci i l’educació de la burgesia ciutadana. 
Així, seran els programes acadèmics qui de vegades 
ofereixen activitats esportives entre les seves assignatures 
(gimnàstica o esgrima). Al final del segle xix, es produí la 
gènesi de les activitats esportives tant a les ciutats com 
als pobles. Per altra banda, les societats de socors mutus 
(mutaualitats) tenien el seu vessant de dinamització social 
–activitats lúdiques, festes i en alguns casos esports. Pel 
que fa a les societats mútues de Llucmajor, s’hi troben 
La Protectora (1898) i La Confianza (1898). Altrament, les 
societats recreatives tenien com a oferta activitats com el 
teatre, el ball, la música, els jocs de taula i l’esport. Entre 
les entitats d’aquesta mena a Llucmajor hi havia el Casino 
Mataró (1898) i el Teatre Nou. Entre les activitats més 
habituals en aquests centres cal esmentar els jocs i esports 
de sala –billar i escacs, principalment. D’altra banda, els 
centres socials servien com a seus per a les futures entitats 
civicoesportives (clubs i associacions en la seva majoria). 
Ja el 1888, segons una crònica de La Almudaina, un grup 
d’al·lots jugaven a la pilota devora la porta de la Calatrava. 
Aquell mateix any, es creà a Palma la Societat Velocipedista 
de Palma, antecedent del Veloç Sport Balear. A Palma es va 
constituir el Cercle Ciclista (1897), que s’afilià, el 1898, a la 
Unió Velocipedista Balear. L’interès per l’esport velocipèdic 
era imparable. Es crearen el Cercle Ciclista Felanitxer 
(1899), la Societat Velocipedista d’Inca (1897), el Cercle 
Solleric (1897) i altres societats a Manacor, Muro, Pollença 
i Llucmajor. Sota el pseudònim de Batacazo, La Última 
Hora informa (4 de juny de 1897) que a Llucmajor, l’esport 
del ciclisme prospera i ja s’està parlant de la construcció 
d’una voltadora. A més, els velòdroms i les voltadores 
també serviren per a la pràctica d’altres esports que sorgiren 
a la mateixa època, com el tennis (1899) en el de So 
n’Espanyolet (Palma) o el futbol (1900), que es començà a 
practicar sobretot al Tirador de Palma. També fou important 
la creació d’un club de regates ja el 1898. 

La primera voltadora de Llucmajor –que no velòdrom, si 
es tenen en compte els criteris tècnics que diferencien 
ambdues construccions– fou bastida el 1898. Donat el 
conflicte colonial, la festivitat de Santa Càndida no se 
celebrà a la vila però sí les Fires. Fou precisament durant 
el decurs d’aquestes –octubre– que s’hi dugueren a terme 
curses de bicicletes. Així, el diari La Última Hora informava 
el dia 16 d’octubre, en una crònica d’Antoni Garcias Vidal, 
de l’esdeveniment en els termes següents: «A las 4 de la tarde 
han empezado las primeras carreras de bicicletas cuyo resultado 
ha sido el siguiente: después de un lucido desfile por todos los 
carreristas que habían de debutar tuvo lugar la primera carrera 
lluchmayorense. Distancia 1.500 m. (6 vueltas). Premis 1º 10 ptas, 
2º 5 id. Salieron Antonio Tabarner, Miguel Tomàs, Juan Catany, 
Juan Rigo y Pedro Mut. Llegaron a la meta por el siguiente orden: 
1º Pedro Mut, 2º Juan Rigo, 2º Antonio Tabarner». Seguidament, 
es disputaren les carreres dels forans i la carrera amb 
participació provincial. 
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Els segles XX i XXI

Aeronàutica
És de rigor fer memòria –tot i no tractar-se d’un mèrit 
esportiu– de Pere Sastre Obrador, més conegut com a 
Pere de Son Gall (Llucmajor, 1895-1965), inventor i precursor 
de l’helicòpter. El següent resum en descriu la seva relació 
amb l’aeronàutica: «Des de finals de 1919, se centrà en el 
disseny d’un prototip d’aparell aeri que anomenà cometagiroavió: 
una màquina aèria mixta, amb característiques ensems d’aeroplà 
i d’helicòpter, dotada de les característiques d’elevació vertical, 
així com d’estacionament enlaire (amb la consegüent millora en 
matèria de seguretat aèria), i capaç de prosseguir, després, en 
vol horitzontal, i de descendir finalment sense necessitat de gaire 
terreny per a l’aterratge. Per a això, aquest nou enginy havia de tenir 
dues categories de pales o hèlices, connectades al motor: unes 
per al moviment en sentit vertical, i unes altres per a l’horitzontal; el 
principi físic a tenir en compte seria el de l’acció i reacció. Per tal 
d’aconseguir finançament per a la materialització d’aquesta idea, el 
1921 Pere Sastre va demanar ajuda al Govern central, en una carta 
dirigida al capità general de l’Exèrcit, que aleshores era el mallorquí 
Valerià Weyler, el qual li reclamà el projecte i els càlculs per al seu 
estudi a Madrid. Emperò, després que Pere els hi enviés, la resposta 
definitiva de Weyler fou que, segons el general en cap de la Secció 
d’Aeronàutica del Ministeri de la Guerra, la idea de Pere Sastre “no 
té utilitat pràctica”. El mateix Pere faria notar que, curiosament, el 
ministre de la Guerra d’aleshores era Juan de la Cierva y Peñafiel, 
pare de Juan de la Cierva y Codorniu, que, poc temps després, 
donaria a conèixer la invenció del seu autogir, que volà per primera 
vegada el gener de 1923. És cert que l’autogir de De la Cierva no 
tenia elevació ni descens vertical (no era un helicòpter); però s’hi 
aplicava el mateix principi del cometagiroavió per a reduir la carrera 
d’enlairament. Aquest és el començament de la llegenda del plagi: 
molts llucmajorers pensen encara que De la Cierva va copiar els 
plànols de Sastre o que, almanco, s’hi va inspirar o els va aprofitar en 
part.» 

Més recentment, en els nostres dies, la persona que més ha 
destacat en aquest àmbit és Joan Socias Escudero (Palma, 
1958). Proclamat diverses vegades campió d’Espanya de 
vol acrobàtic, ha pres part en competicions internacionals 
amb la selecció espanyola de vol acrobàtic. És fundador del 
Club Escola de Vol de sa Marina de Llucmajor. Té la seva 
seu a l’Aeròdrom de So n’Albertí (Llucmajor), del qual és el 
propietari. Es tracta d’una pista de vol per a ultralleugers 
motoritzats (ULM). Té una llargada de 664 m i una amplada 
de 18 m. Disposa d’hangar propi desmuntable. El 2017 es 
proclamà (amb Manuel Rey Cordeiro) tercer classificat per 
equips en el 5è campionat del món FAI de vol acrobàtic Yak-
52. Pel que fa a entitats, el Club Paracaidismo Mallorca - 
Halcones de Mallorca fou fundat a s’Arenal el 1985. 

Atletisme
Les referències a les carreres pedestres populars celebrades 
en festes patronals ja eren habituals a l’edat mitjana a 
Llucmajor. Hi apareixen datades el 1401 i són habituals 
durant el segle xv. Les festes religioses (Sant Antoni de 
Viana) o patronals (Sant Miquel) eren dates assenyalades 
en el decurs de les quals se celebraven curses pedestres. 
En l’era contemporània, les primeres notícies de carreres 
les trobam a principis del segle xx. Així, en la voltadora del 
Monestir Vell s’hi celebraren carreres pedestres en categoria 
juvenil, ambdues competicions disputades el desembre de 
1914. Coincidint amb la Fiesta del Pedal (1916) es feren 
corregudes pedestres populars a s’Arenal. En el programa 
de festes de Sant Cristòfol d’aquesta població, hi constaven 

com a premis pollastres i joies. El 1924 Andreu Company, 
del Club Deportivo Lluchmayorense, va córrer a Palma una 
cursa de 250 m contra Guillem Obrador, del Baleares Futbol 
Club. El premi era de 10 pessetes. Donat que creuaren la 
meta plegats, es repartiren el premi. La cursa es disputà 
davant el Cafè Triquet, a l’actual avinguda Gabriel Alomar i 
Villalonga. Entre els noms propis de l’atletisme a Llucmajor 
destaquen els d’Agustina Manresa Mayol (Llucmajor, 
1978), considerada una de les millors atletes de l’Estat 
en salt d’alçada en la segona meitat dels anys noranta. 
Fou medalla de plata en els campionats d’Espanya (1995, 
1996 i 1997) i bronze en salt d’alçada (1994). El 1995, 
fou internacional amb la selecció espanyola a l’encontre 
Espanya – Austràlia – Rússia – Itàlia, i el 2002 aconseguí el 
rècord de Balears absolut d’alçada. D’altra banda, Caterina 
Oliver Tomàs (Llucmajor, 1979) fou campiona d’Espanya 
cadet de 100 i 300 llisos (1995), campiona d’Espanya 
júnior de 400 llisos (1996 i 1998) i bronze en el Campionat 
d’Espanya Absolut de 4 x 400 m (2000 i 2001). Formà part 
de selecció espanyola en cinc trobades internacionals i 
prengué part en les Olimpíades de la Joventut (Anglaterra). 
Pel que fa a les entitats, s’hi troben el Club Atletismo 
Peñálver –Aspe (de s’Arenal, des del 1984 fins al 2014), el 
Club Llucmajor Atletisme (des del 1991 fins al 2014) i el Club 
Atletisme s’Arenal (des del 2016, encara en vigor). Aquest 
últim té actualment una escola d’atletisme i desenvolupa 
aquesta activitat al Camp Municipal d’Esports de Llucmajor i 
al Camp de Futbol s’Arenal. Pel que fa a curses, a Llucmajor 
s’hi celebra la Cursa del Set i Mig –dos quilòmetres i mig, en 
sòl urbà– (des de 2002), i s’hi celebrà la Ia Semi-Marathon 
Santa Càndida (1977).

Automobilisme i motociclisme
Pel que fa a l’automobilisme, les notícies es remunten 
a principis de segle xx. El 1913 se celebrà a Llucmajor 
una competició a la carretera de Palma-Llucmajor entre 
un Minerva 38 HP i un Renault, conduïts respectivament 
per Rafel de Lacy i Gual, i Nicolau Cotoner. La prova fou 
cronometrada –malauradament, no tenim constància dels 
registres ni de les distàncies– i donà com a vencedor 
el Renault de Cotoner. La mateixa carretera servia per 
provar i batre rècords dels coneguts vehicles de la marca 
mallorquina Loryc–Lacy, Ribas i Cia. S. en C., constituïda 
el 12 de gener de 1920. Així, el 8 de maig de 1926 s’establí 
un rècord per a la marca amb 142 quilòmetres per hora. El 
vehicle era pilotat per Andreu Vidal, mecànic de l’esmentada 
marca. Tot i el traçat rectilini, es tractava d’una temeritat si 
es té en compte que la via no estava asfaltada. 

En l’apartat d’instal·lacions esportives hi destaca el Circuit 
de Llucmajor. Fou construït el 1995 i és l’únic circuit de 
velocitat per a proves de motociclisme, automobilisme 
i kàrting a l’illa de Mallorca. Amb una superfície total 
de 200.000 m², té una longitud de 3.200 m, 5 corbes a 
l’esquerra i 8 a la dreta. Les tribunes tenen una capacitat 
de fins a 1.500 espectadors. El 2006, i donats els resultats 
del pilot mallorquí Jorge Lorenzo, el president del llavors 
GOIB encomanà a la Federació Balear de Motociclisme 
un projecte de construcció d’un circuit de motociclisme 
a Mallorca. Una de les ubicacions que se sospesaren 
fou la remodelació del Circuit Mallorca, de Llucmajor. El 
projecte no prosperà. El nom del futur recinte seria Circuit 
Jorge Lorenzo. El 2010 el projecte tengué una revifada i 
es creà la Comissió per a la Construcció del Circuit Illes 
Balears. Sembla que hi havia cert interès per part de la 
marca italiana Ferrari. En aquell moment, la remodelació 
del Circuit Mallorca ja no estava en l’ordre del dia i s’optaria 
per la construcció des de zero. És el circuit d’entrenament 
i seu de l’Escola de Velocitat de la Federació Balear de 
Motociclisme. Hi han competit Jorge Lorenzo, Joan Mir, 
Lluís Jaume Salom, David Salom, Paquita Ruíz, Pere 

Vallcaneras, pel que fa a motos. En l’apartat de cotxes, hi 
destaca el finès Mika Pauli Häkkinen, dues vegades campió 
del món de Fórmula 1. Actualment, Sebastian Grunert 
(Alemanya, 1982), pilot de carreres, és instructor de l’escola 
del Circuit. Ha participat en diverses competicions tant en 
categoria kart (europeu i mundial júnior), fórmula BMW, copa 
Porsche Carrera (alemanya), o en el Campionat de Balears 
de Kàrting (màster 30). Viu a Llucmajor. 

Pel que fa a les entitats, hi trobam el Moto Club 4 Illes 
(s’Arenal) i l’Escuderia Auto-racing Andro’s (fundada a 
s’Arenal el 1985 i en vigor fins al 2015), i l’Escuderia Circuit 
i el Gokart Club, tots dos de Llucmajor. A més, i quant a 
les competicions, el 2011 va tenir lloc la primera edició del 
Clàssic de Regularitat Ciutat de Llucmajor.

Bàsquet
El bàsquet arribà a Mallorca el 1932 de la mà dels germans 
Reynés, de Sóller, i la seva federació es fundà el maig 
de 1935. Testimonis apunten –amb data incerta i sense 
especificar-ne els protagonistes– que dins el segle xx ja 
s’havia jugat a bàsquet dins alguna de les voltadores del 
poble. Malauradament, la notícia és imprecisa. En tot cas, 
i possiblement en la dècada dels seixanta, els equips i els 
partits de bàsquet eren habituals a Llucmajor. Es coincideix 
a dir que el bàsquet a Llucmajor va arribar per casualitat. 
Sembla que tot parteix d’un grup de jugadors de Campos 
que acudiren al poble veïnat per jugar un partit d’handbol 
corresponent a la fase escolar, però que a l’hora d’iniciar el 
joc va resultar que s’havia de celebrar un partit de bàsquet. 
La casualitat féu que finalment es jugàs a bàsquet i s’hagués 
d’improvisar un equip i canviar les porteries per cistelles.

Alguns dels noms d’aquella dècada foren Miquel Martí, 
Bartomeu Miralles, Joan Sastre, Francesc Monserrat, 
Ramon Nadal, Antoni Moragues, Esteve Moragues, 
Francesc Bonnín. Els directors tècnics foren Maties Salvà 
i Miquel Bernat, i Antoni Cañellas i Josep Ferrer, com 
a president i entrenador, foren el primer equip, directiva i 
cos tècnic del Club de Bàsquet Llucmajor, que debutà en 
la temporada 1965-1966. Jugaven a la pista descoberta 
del Camp Municipal d’Esports. La temporada 1972-1973 
aconseguiren el títol de campions insulars en categoria 
sènior. La mateixa temporada assolien l’ascens a tercera 
divisió en guanyar els Boscos, de Ciutadella. L’equip que 
va ascendir estava integrat per: Miquel Martí (entrenador 
i jugador), Antoni Cantallops, Tomeu Cantallops, Miquel 
Gual, Antoni Moragues, Ramon Nadal, Bartomeu 
Miralles, Joan Gamundí, Miquel Albertí i Damià Coll. 

Les temporades de 1973-1974 i 1974-1975, els resultats 
acompanyaren. A escala insular el Llucmajor disputà el 
títol amb el Patronat i el Molinar, a més de competir contra 
equips del Principat. Passat aquest lapse de temps, causes 
externes al factor esportiu –bàsicament l’elevada despesa 
que suportava el club, que viatjava cada quinze dies a 
Catalunya– obligaren a renunciar de jugar a la categoria. 
Altrament, i en la dècada dels setanta, arriben les primeres 
notícies d’aquest esport. Es fundaren el Club J.J. de 
Bàsquet (1974) –sènior masculí– i el Club Polideportivo 
Juventud Llucmajor (1974), que inicialment era femení i 
que va arribar a esdevenir mixt. Amb posterioritat, i dins la 
mateixa dècada, es creà un club de bàsquet que tenia la 
seu social a Can Tià Taleca, dirigit per Francesc Forteza, 
que arribà a aconseguir el campionat de juvenils femení. 
Desaparegué poc després. Al final de la dècada (1977-
1978), el CB Joventut es proclamà campió de Mallorca en 
categoria sènior. El club a més a més, va ser mereixedor 
del Premi al Millor Club, atorgat per la Federació Balear 
de Bàsquet al club que més llicències tramità per a la 
Federació. La manca de compromís dins el club ocasionà 

el cessament de les activitats. Va ser quan el Club 
Polideportivo Llucmajor, que era femení, se’n féu càrrec. El 
1983 dimiteix el seu president, Miquel Gual Socias. En fou 
elegit nou president Damià Font Tomàs. L’arribada de la 
nova directiva va suposar un rellançament del bàsquet local. 
S’arribaren a formar deu equips federats entre masculins 
i femenins. Igualment, es reforçà el planter a base de 
campaments d’estiu (La Porciúncula i Son Fe, a Alcúdia). 

Entre els esdeveniments més importants del bàsquet cal 
esmentar que la temporada 1981-1982 es va celebrar 
el Campionat del Món Júnior de Bàsquet a Llucmajor. 
En aquesta dècada (1982), es fundà el Club de Bàsquet 
Imprenta Bahía. En paraules del seu fundador, Guillem 
Boscana, volia omplir el buit del bàsquet a s’Arenal. El 
primer any d’existència ascendí a segona autonòmica. 
Poc després, es formaren les categories júnior masculí i el 
primer equip femení que jugava en categoria autonòmica. 
Quatre anys després de la seva fundació el club es mudà al 
CP Son Verí, on va estar els següents deu anys. Finalment, 
es desvinculà de Llucmajor quan va passar al pavelló 
Antoni Servera, de Palma. El club –avui Iberojet Palma– 
rebé el premi Arenaler de l’Any (2012), juntament amb el 
Club Petanca Son Verí i el Club Nàutic s’Arenal. A finals de 
la mateixa dècada es fundava el Club Bàsquet Femenias 
(1989). De la mateixa època és també la creació del Trofeu 
Ciutat de Llucmajor, que es jugava en temps de Fires. Era 
adjudicat a l’equip que guanyés el torneig durant tres anys –
consecutius o alterns. Amb motiu de la celebració dels seus 
primers cinquanta anys es jugà un torneig que comptà, a 
més de la participació del club, amb les participacions del 
Palma Air Europa (LEB Or) i l’Opentach Pla (LEB Plata). La 
seva seu és el Pavelló Municipal d’Esports, que disposa 
d’una de les millor pistes de l’illa. L’Iberojet Palma i el 
Motorisa promouen el I Trofeu Motorisa (Llucmajor, 2018) 
que enfrontarà l’equip mallorquí amb l’Hestia Menorca a les 
pistes de bàsquet del Poliesportiu Municipal de Llucmajor. 

Com a jugador més destacat del Joventut s’ha d’esmentar 
Baltasar Balti Pons Vinyes (Llucmajor, 1968), jugador 
de bàsquet. Fou escollit per jugar en la Selecció Balear 
(Objectiu 92) essent juvenil. Pel que fa als principals 
representants llucmajorers més joves d’aquest esport, 
cal parlar dels germans Tomàs Noguera. Quant a Pere 
Tomàs Noguera (Llucmajor, 1989), hem de destacar que 
el gran dels germans Tomàs juga en la posició d’aler. Es 
formà en les categories inferiors del Club Bàsquet Joventut 
Llucmajor (1998-2002). Posteriorment, passà al Joventut de 
Badalona. El 2007 s’incorporà al Club Bàsquet Prat, de la 
Lliga Espanyola de Bàsquet Plata. Debutà en l’ACB el 16 de 
febrer de 2008, en un partit que enfrontà el Joventut amb el 
Baloncesto Fuenlabrada. La temporada 2008-2009 passà a 
formar part de la primera plantilla del DKV Joventut. Després 
de quatre temporades a l’equip badaloní, Tomàs firmà un 
contracte per jugar les tres temporades següents amb el 
CAI Zaragoza. La temporada 2016-17 passà a l’ICL Manresa 
(Lliga Endesa) i la temporada següent al RETAbet Bilbao 
Basket (Lliga Endesa i Eurocup). Ha estat internacional amb 
la Selecció de Bàsquet d’Espanya en les categories júnior 
i cadet, amb la qual guanyà la medalla de bronze en el 
Campionat Europeu de Bàsquet sub-18 i sub-20. 

Per altra banda, Joan Tomàs Noguera (Llucmajor, 1992) 
juga en la posició d’aler. Començà a jugar amb només 
tres anys a l’Escola de Bàsquet del Joventut Llucmajor, on 
romangué fins a l’estiu de 2004, data en la qual s’incorporà 
al Col·legi Sant Agustí, amb el qual es proclamà campió 
de Balears infantil, i aconseguí la cinquena posició en el 
Campionat d’Espanya per autonomies de la categoria. En la 
temporada 2006-2007 fitxà pel Joventut de Badalona (en el 
qual ja jugava el seu germà major Pere Tomàs), aconseguí 
dos campionats d’Espanya cadet i va ser internacional amb 
la Selecció Espanyola en aquesta categoria. Igualment, 
ha jugat en el Club Bàsquet Prat, si bé forma part del DKV 
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Joventut. Posteriorment, passà pel Knet (LEB Or, 2012-13), 
Cocinas.com (LEB Or, 2013-14), Club Melilla Baloncesto 
(LEB Or, 2014-15), i el Quesos Cerrato Palencia (LEB Or, 
2015-16). El 2017 fitxà per l’Iberojet Palma. El 2008 participà 
en el Jordan Brand Classic International en el Madison 
Square Garden de Nova York. 

Pel que fa als altres clubs fundats a Llucmajor, s’hi troben 
el FBM CLUB (de s’Arenal, des de 1991 fins a 2014), el 
Club de Bàsquet s’Arenal-Llucmajor (1993-2014) i el Club 
Joventut Corb Marí. Com a dada curiosa, el Futbol Club 
Barcelona (primer equip) va fer un stage a l’hotel Son Antem 
i va jugar un partit al poliesportiu de Llucmajor (que és un 
dels pocs que té parquet). Hi jugaren Navarro i Dueñas, 
entre d’altres, i estava dirigit per Aíto García Reneses.

També vinculat –tot i que tangencialment– a Llucmajor, on 
va preparar equips de s’Arenal, es troba Antoni Forteza 
Vasallo (Palma, 1972), que fou el primer entrenador 
mallorquí que es féu càrrec d’un equip professional a 
l’estranger –Los Osos, de Saltillo el 2000 i Las Garzas de 
Plata, de Pachuca el 2001, ambdós de Mèxic. 

En bàsquet femení la jugadora més destacada és sens 
dubte Inma Zanoguera Garcias (Palma, 1993). Jugà a la 
NCAA –lliga universitària femenina de bàsquet– amb els 
Toledo Rockets. Ha estat subcampiona del món i campiona 
d’Europa sub-20 (2013). Així mateix, el 2018 guanyà la 18a 
edició de la Marató del Sàhara, 42 km disputats entre Al-
Aaiun i Smara.

Billar
Cal cercar els orígens d’aquest joc de sala –esdevingut 
esport– a l’edat mitjana, tot i que fou a la França del segle 
xi on el joc començà a prendre la forma amb la qual se’l 
coneix avui dia. En el cas de Mallorca, l’esclat en l’esport 
del billar s’esdevé entre les dècades de 1920 i 1940. Així, 
a Llucmajor, començava a ser conegut un jugador del qual 
només consta el llinatge: Puigserver. Segons el registre 
d’entitats esportives de les Illes Balears, els anys vuitanta 
hi constava la Penya Billar Llucmajor, i entre 1994 i 2015, el 
Club Billar Llucmajor.

Bitlles
El seu origen es remunta a l’antic Egipte. No és fins al 
1200 quan l’alemany Von Trimbert recull una anàlisi molt 
aproximada a la versió moderna d’aquest esport en el seu 
llibre Der Renner. Durant el regnar de Carles v fou prohibit, 
però la noblesa continuà practicant-lo fins que se’n tornà a 
legitimar el joc. La Federació Balear de Bitlles fou fundada el 
1968. Curiosament, també pertanyia a la mateixa federació 
la petanca, fins al 1985, quan es fundà la Federació Balear 
de Petanca. La modalitat més jugada a Mallorca és el 
bowling, que es pot jugar en les versions individual o per 
parelles, tripletes i equips. En el seus inicis a l’illa es jugava 
damunt ciment. Entre els primers clubs s’hi troba el Lido, 
Can Verdera i Edén, tots tres de s’Arenal. L’Abaco Club Billar 
(Llucmajor, 1996) organitza l’Open Ábaco Club de Billar, des 
de 1999. 

Pel que fa als seus esportistes més detacats cal esmentar 
Llorenç Mas Pons (Llucmajor, 1943), que fou campió de 
bitlles de les Illes Balears des de la temporada 1968-1969 
fins a la de 1980-1981. De forma individual aconseguí el 
campionat d’Espanya les temporades 1972-1973, 1975-
1976, 1986-1987 i 1987-1988; per equips les temporades 
del 1970 al 1976, i amb la selecció balear les temporades 
del 1971 al 1976. El 1975 fou subcampió d’Europa per 

triples i aconseguí la copa mundial el 1975 a l’Iran, i el 1985 
a Malàisia. Així mateix, fou campió de Balears en totes les 
modalitats. Formà part de diversos equips, entre d’altres 
el RCD Mallorca (1971), el Mediterráneo (1987 i 1989) i 
l’Stadium (Madrid, 1990 i 1992). L’Ajuntament de Llucmajor 
li reconegué la trajectòria en el món de les bitlles.

Boxa
La boxa arribà a Mallorca en la dècada dels anys vint. 
Probablement fou a gràcies a mariners anglesos, país 
en el qual s’havia reglamentat l’esport entre 1866 i 1868. 
Fou esport olímpic a partir de 1904. El 24 de gener de 
1932 s’aprovà el reglament de la Boxing Club Lluchmayor. 
Es tractava del primer club de boxa de la part forana 
de Mallorca, només precedit del Boxing Club Mallorca, 
constituït el 9 de desembre de 1931, a Palma. El club 
de Llucmajor tenia la seva seu al carrer d’en Gamundí, 
núm. 1. La seva primera junta directiva estava formada 
per Ignaci Barceló Adrover, president; Antoni Ballester 
Llabías, vicepresident; Antoni Cirerol Lladó, secretari; 
Mateu Cardell Noguera, vicesecretari; Enric Sanmartín 
Valls, tresorer, i Joan Ginard Oliver, Josep Viñas Munar, 
Nicolau Company Salvà i Francesc Vidal Tomàs, vocals. 
En el registre d’entitats esportives de les Balears hi consten 
el Social Boxing, i el Masaba Boxing Club, ambdós 
de Llucmajor. Així mateix, Bartomeu Sbert Barceló 
(Llucmajor, 1933-2017) fou president de la Federació Balear 
de Boxa. 

D’altra banda, no nascut a Llucmajor però sí vinculat a la 
vila, Horacio de Eguía (Guernica, 1914 – Palma, 1991) 
també en fou president. La seva relació amb Llucmajor és 
palesa, entre d’altres, per ser l’artista del conjunt escultòric 
L’Espigolera, dedicat a Maria Antònia Salvà Ripoll, ubicat al 
poble. Així mateix, era habitual que a s’Arenal se’n fessin 
vetlades. Era una oferta complementària per al turisme. El 
1981 la Federació Balear de Boxa reté homenatge a antics 
boxejadors i a gent relacionada d’una manera o una altra 
amb aquest esport. Entre d’altres, Antoni Vidal –delegat 
de la Federació a Llucmajor–, Rafel Vidal, Guillem Ros, 
Jaume Llompart, Bernat Company, Joan Mas, Miquel 
Sampol, Joan Vicens, Sebastià Martorell, Miquel 
Rebassa, Damià Pons i Antoni Vaquer –antics boxejadors 
llucmajorers– reberen una distinció de mans de l’antic 
president de la federació i llucmajorer Bartomeu Sbert 
Barceló.

Caça i pesca
Com ha quedat palès, a Llucmajor, i des de l’edat mitjana, 
l’activitat cinegètica disposa de nombroses referències. 
Entre les disciplines més habituals s’hi trobaven la caça amb 
ballesta, amb filats i trampes, o amb l’ajut d’animals –ca de 
mostra, amb furó, falcons o perdius. Dels practicants de la 
caça ens arriben noms a través d’una nòmina de 1388 on 
apareixen Jaume Vidal, Jaume Despuig de ses Arnaules, 
Saiola de sa Llapassa, Ramon Bonet, Domènec Calciner 
des Rafal d’en Ponç, Jaume Gornal, Guillem Mir de 
l’Alqueria dels Cristians, Mateu Ponç o Arnau Flexa. Pel 
que fa a les espècies cobrades s’hi trobaven llebres, conills, 
perdius i aus migratòries. Els cérvols foren introduïts a s’illot 
de la Porrassa el 1309. El 1978 es refundava la Societat de 
Caçadors de Llucmajor, originàriament, fundada el 1938. 
La junta directiva de la nova singladura estava formada per 
Antoni Munar, president; Miquel Manresa, vicepresident; 
Joan Garau, secretari; Francesc Company, vicesecreatri; 
Joan Díaz, tresorer; Jaume Caldés, comptador, i P. 
Garcías, G. Salvà i B. Pastor, vocals. Tenia quatre-cents 
cinc socis (1986). Més proper en el temps és el registre de 

la Societat Federada de Caçadors de Conills amb Cans de 
Caça (activa des de 2001 fins a 2017) i l’Associació de Caça 
Tradicional amb Ca de Me i Ca Rater Mallorquí. El 1988 per 
la Fira, es dugué a terme un Concurs de caça amb cans 
eivissencs. 

Pel que fa referència a la pesca, el Club de Pesca Es Cap-
roig (1975) va tenir la seva primera seu social al restaurant 
Gran Via, per després passà al bar Tabú, i posteriorment al 
bar Mundial. El seu primer president fou Sebastià Fullana. 
La resta de la junta estava formada per Francesc Martínez, 
vicepresident; Francesc Riera, secretari; Hermenegildo 
Reda, tresorer, i Guillem Barceló, Miquel Vidal, Domingo 
Pérez, Miquel Llompart, Miquel Clar i Francesc 
Pedregosa, vocals. Dedicat a la pesca i el càsting –compte 
amb seccions de fotografía suba1quàtica, pesca submarina, 
pesca recreativa, natación amb aletas, entre d’altres–, 
organitza al Club Nàutic s’Arenal des de 2004 el Trofeu 
Ciutat de Llucmajor de Pesca per Espècies. Paral·lelament, 
la mateixa entitat promou el Campionat de Pesca Roquer. 
Al Club Nàutic s’Arenal, s’hi celebrà el Primer Campionat 
d’Espanya de Pesca esportiva (2001). Hi varen prendre part 
vuit comunitats autònomes. Així mateix, ha organitzat quinze 
convocatòries del Campionat de Pesca Marítima de Balears 
(2005).

Quant als noms propis de la pesca submarina cal destacar 
el de Mateu Noguera Socias, nascut a Llucmajor el 1923, 
esportista impulsor de la pesca submarina a Mallorca al 
voltant de l’any 1940. En aquesta especialitat fou campió 
de les Illes Balears el 1950 i subcampió d’Espanya el 1962. 
A principis dels anys cinquanta col·laborà amb Jacques 
Cousteau en exploracions submarines a la zona de Cala 
Rajada, al nord-est de Mallorca. Mateu també va ser el 
pescador per excel·lència de la casa de Joan March, amb el 
fill del quan tingué una bona relació d’amistat. 

Altrament, Antoni Cirer Garcias (Campos, 1976) –
provinent de la pesca submarina, per passar posteriorment 
a la fotografia submarina– i juntament amb na Maria 
Martínez Palau (Llucmajor, 1978) han pres part en diverses 
competicions d’aquesta última modalitat tant a nivell estatal 
com internacional. Començaren a competir el 2003. El 2006 
preneren part en el campionat d’Espanya on aconseguiren 
els primers resultats destacats. El 2007 aconseguiren tres 
medalles d’or a l’XIè Campionat del món de Fotografia 
Subaquàtica –categories macro, model, i equips, juntament 
amb Catalina  Perales i Carlos Minguell– a Port Louis, Illa 
Maurici. En aquell mateix campionat foren quarts en la 
combinada, sisens en ambient i desens en macro selectiu 
o caça. Varen pertànyer al Club de Pesca es cap-roig. 
Posteriorment (2009), han decantat la seva carrera envers la 
fotografia subaquàtica fora de l’àmbit esportiu, estríctament 
comercial. 

Ciclisme
El primer terç del segle xx es mantingueren les mateixes 
pautes del segle xix pel que fa a l’esport. El ciclisme 
continuà essent l’esport amb més rellevància social i 
Llucmajor no en fou precisament l’excepció. La primera 
instal·lació ciclista de Llucmajor fou construïda a finals del 
segle xix. Sota el pseudònim de Batacazo, La Última Hora 
informa –4 de juny de 1897– que a Llucmajor l’esport 
del ciclisme prospera i ja s’està parlant de la construcció 
d’una voltadora. La primera voltadora –que no velòdrom, 
si es tenen en compte els criteris tècnics que diferencien 
ambdues construccions– de Llucmajor fou bastida el 1898 
al carrer del Sindicat. Donat el conflicte colonial, la festivitat 
de Santa Càndida no se celebrà a la vila però sí les Fires. 
Fou precisament durant el decurs d’aquestes (octubre) que 
es dugueren a terme curses. Així, el diari La Última Hora 

informava el dia 16 d’octubre, en una crònica d’Antoni 
Garcies Vidal, de l’esdeveniment en els termes següents: 
«a las 4 de la tarde han empezado las primeras carreras 
de bicicletas cuyo resultado ha sido el siguiente: después 
de un lucido desfile por todos los carreristas que habían 
de debutar tuvo lugar la primera carrera lluchmayorense. 
Distancia 1.500 m. (6 vueltas). Premios 1º 10 ptas, 2º 5 id. 
Salieron Antonio Tabarner, Miguel Tomàs, Juan Catany, Juan 
Rigo y Pedro Mut. Llegaron a la meta por el siguiente orden: 
1º Pedro Mut, 2º Juan Rigo, 2º Antonio Tabarner». 

Seguidament, es diputaren les carreres dels forans i la 
carrera amb participació provincial. Ja dins el segle xx, el 
1913, s’organitzà la primera Volta a Mallorca, que guanyà 
el llucmajorer Antoni Llompart Matalasser. Hi prengueren 
part 30 ciclistes. El setmanari Lluchmayor –fundat el 1912 
pel Cercle d’Obrers Catòlics de la vila, que va desaparèixer 
el 1915, continuat per l’Heraldo de Llucmajor– del 13 
de maig d’aquell any, va treure un número extraordinari 
donat «el entusiasmo que entre el elemento ciclista 
de este pueblo había despertado, la grandiosa carrera 
Vuelta a Mallorca, nos ha movido a publicar un número 
extraordinario para que nuestros lectores se hallen bien 
al corrient de las etapas de la granciosa carrera, en la 
que resultó vencedor Antoni Llompart (a) Matalasé, de 
este pueblo». Els premis adjudicats al guanyador foren 
«una hermosa copa de Bicicletas Bibiloni, de Manacor, 
250 ptas. y 75 ptas. de la casa Hutchinson y accesorios». 
Aquell mateix any –novembre de 1913– es féu efectiva 
l’adquisició del Monestir Vell. La finalitat, a instàncies del 
Cercle d’Obrers de Llucmajor, era ni més ni menys que la 
projecció d’un velòdrom –en realitat, era una voltadora– 
i un camp d’esports. S’hi sumà en la seva consecució 
l’Església. Un any més tard –juny de 1914– la revista El 
Explorador Mallorquín s’hi refereix en els termes següents: 
«En Lluchmayor con verdadero entusiasmo se va levantando 
bien cortado velódromo y edificándose para las obras 
parroquiales de preservació moral y educació física 
hermosísimo campo de juego bajo la atinada dirección de 
juegos de Mallorca ocupará según el plano vasta extensión 
de terreno, lindante con el mismo pueblo.» Sabem per la 
mateixa crònica que el recinte disposava de «varios jardines, 
patinadero de 20 metros de diámetreo, campo de juegos 
infantiles: fluvios, trapecios, mecedoras, tiro al blanco, 
etc.» i un passeig que donava la volta a la voltadora on «se 
establecerá el Campo de Balonpié y tenis». En resum, tota 
una instal·lació de primer ordre per a l’època. El recinte 
s’inauguraria el 18 d’octubre de 1914. En el programa hi 
constaven dues carreres de locals –amb premis de 40, 40, 
20, 15, 10 i 5 pessetes–, a més de carreres regionals –50, 
40 i 30 pessetes– i dues carreres en categoria nacional, 
una de velocitat i una altra de resistència –premis de 
60, 45 i 30, i de 100, 60 i 40 pessetes, respectivament. 
S’hi celebraren diverses competicions, com el matx que 
disputaren Antoni Salvà i Francesc Servera, o carreres 
pedestres en categoria juvenil, ambdues competicions 
disputades el desembre de 1914. Gabriel Oliver es Segoner 
(Palma, 1888) revalidà el títol de campió de Balears de 
resistència (1915) al velòdrom de Llucmajor. Aquell mateix 
any Gabriel Oliver es proclamava campió de resistència de 
Balears a la pista de Llucmajor. Paral·lelament hi tenien lloc 
esdeveniments no esportius com mítings polítics com el 
celebrat a finals de maig de 1917 a expenses de la Lliga del 
Bon Mot, on assistiren més de 4.000 persones, o l’actuació 
de la Compañía Equestre, Gimnástica, Cómica y Mímica, 
celebrada el 25 de novembre de 1917. El 4 d’agost de 1918 
la Junta del Pósito de Lluchmayor acordava per unanimitat 
vendre les seves instal·lacions. Diverses fonts apunten sobre 
la construcció d’una voltadora a l’actual polígon de Son 
Noguera, però la manca de dades fa impreceises la seva 
datació i la seva ubiació exactes. 

Anys abans, les celebracions de caràcter festiu amb 
l’element comú de la bicicleta eren habituals arreu de 



Història de l’ESPORT a LLUCMAJOR. Aproximació urgent.

Mallorca. Així, a Palma s’organitzava anualment –a càrrec 
del Veloz Sport Balear, entitat fundada a Palma el 1896– 
la Fiesta del Pedal. El 1916 la marxa passà per s’Arenal. 
L’excursió partia de la Port de Sant Antoni, de Palma. S’hi 
reuniren més de 1.300 ciclistes que hi prenien part tant a 
escala individual com per entitats –Assitència Palmesana, 
Darder Germans, Bibiloni, Regiment de Palma, Boy Scouts, 
Creu Roja… A s’Arenal els esperaven arcs de triomf, refrigeri 
i begudes. El nodrit grup acudí a un ofici religiós a l’església 
de Nostra Senyora de la Lactància. Tornant a la pista, el 
dèficit d’instal·lacions ciclistes a la vila, el suplí la Societat 
Lluchmayor Sport Club, que, reunida en junta general el 
maig de 1925, impulsà el «desarrollo del sport en cualquiera 
de sus manifestaciones» i acordava la construcció d’una 
voltadora. Així «hase ya dado comienzo a las obras de 
suerte que, muy en breve, en el campo de deportes de la 
entidad aludida podrá ser ejercitado, a la vez que el foot-
ball, el sport de la bicicleta[…] El velódromo en construcción 
estará situado junto a la Estación del Ferrocarril». El juny del 
1925 ja s’hi celebraven carreres. Segons les cròniques del 
moment, «nos hallamos ante el belo resugir de la afición a 
la bicileta. Más de dos mil personas –sin exagerar un ápice– 
acudieron al espectáculo». En la jornada del 14 de juny els 
locals Miquel Taberner, Antoni Janer i Gabriel Blanch 
coparen els primers llocs en la cursa a 16 voltes. El moment 
estel·lar de la jornada fou la quarta carrera de velocitat a tres 
voltes, que comptà amb la participació de Miquel Bover, de 
Son Sardina que guanyà la cursa. 
El 1933 el Club Ciclista Balear, a través del seu president 
Joan Font Riutord, s’adreçà a l’Ajuntament de Llucmajor 
en referència a la II Cursa Ciclista del Comerç que s’havia 
de celebrar a Mallorca i que havia de passar per municipi. 
La cursa es perllongava al llarg de 161 quilòmetres. 
Paral·lelament, el mateix Club es dirigeix novament al batlle 
–26 de setembre– per demanar-li que els ciclistes no fossin 
interromputs en passar per la vil·la. Així mateix, sol·licitava 
la col·laboració de la guàrdia urbana per mantenir l’ordre. 
Els corredors accedirien a Llucmajor pel carrer de Palma, 
anirien cap a la Plaça Major, pujarien en direcció al carrer 
de sa Font i sortirien del poble per la carretera d’Algaida. A 
l’organització de la Cursa se la dotà amb una subvenció de 
25 pessetes. Altres curses subvencionades pel Consistori 
foren la cursa del Campionat de Balears de fons en carretera 
–puntuable per al Campionat d’Espanya– (1932), la III Volta a 
Mallorca (a través de la Penya Nicolau).

La Guerra Civil suposà una ruptura en les vides esportives 
per a la majoria dels ciclistes, molts d’ells en edat 
d’incorporar-se a files. Entre els ciclistes de Llucmajor 
anteriors al conflicte destaquen Antoni Llompart 
Matalasser (Llucmajor, 1891-?) del qual ja s’ha apuntat 
que fou el primer guanyador de la Primera Volta a Mallorca 
(1913) –la Segona Volta a Mallorca es dugué a terme 
dinou anys després–. Fou el pare dels germans Miquel i 
Antoni Llompart Roig. Antoni Noguera (Llucmajor, 1905-
?) és recordat com un assidu als velòdroms del Tirador i 
de la voltadora de Llucmajor. Es proclamà subcampió de 
Balears de velocitat en pista (1927 i 1929) i de resistència 
(1930). Antoni Taberner Gamundí (Llucmajor, 1906) fou 
conegut popularment com a Xutet i fou campió de Balears 
de velocitat (1927, 1928, 1929, 1930 i 1931) i subcampió 
d’Espanya (1928 i 1931) de la mateixa modalitat. L’esmentat 
Miquel Llompart Roig (Llucmajor, 1914), considerat un els 
millors pistards que ha donat el ciclisme a Mallorca, veié 
truncada la seva meteòrica carrera per mor –una vegada 
més– de la Guerra Civil. Va ser deu vegades campió de 
Balears –sis de les quals, en pista (1932, 1934, 1935 i 
1939)– i quatre vegades campió de Balears de ciclisme 
darrere moto (1935, 1941 i 1943). Campió d’Espanya cinc 
vegades –velocitat en pista (1940), fons en pista, darrere 
moto de mig fons (stayer), darrer moto comercial (1941) 
i darrere moto de mig fons (stayer) (1943). Establí rècord 
de llançada al velòdrom del Tirador (1940) amb 22”. A 
la voltadora de Llucmajor va batre el rècord dels 15 km 

darrere moto. Patí un accident fortuït al velòdrom de Tortosa 
que precipità el seu adeu a la bicicleta, quan perdé la visió 
d’un ull. Morí als 76 anys d’edat. Per altra banda, Antoni 
Llompart Roig (Llucmajor, 1918) començà a assolir resultats 
amb posterioritat al conflicte. Així, es convertí en campió 
de Balears darrere moto comercial (1941) i fou medalla de 
bronze en el campionat de l’Estat (pista) el 1941 en mig 
fons i en velocitat (1947), ambdues vegades al velòdrom 
del Tirador. D’altra banda, Joan Tomàs Clar (Llucmajor, 
1934) es retirà jove (24 anys) per malaltia. Guanyà la Prova 
del Comerç (1958) i participà en la Vuelta Ciclista a España 
(1958). 

Pel que fa a ciclistes llucmajorers nascuts amb posterioritat 
al 1936, hem d’esmentar Francesc Roig Obrador (Felanitx, 
1936). Quan tenia dos anys, els seus pares foren llogats 
a Son Perdiuet, Llucmajor, fet pel qual ell sempre es 
considerà llucmajorer. Amb 20 anys (1956) es proclamà 
campió de Balears de fons en pista a la voltadora de 
Campos. A resultes d’això, fitxà pel Minaco. El 1958 es 
proclamà campió de l’Estat espanyol de persecució al 
velòdrom del Tirador. També, Jaume Salvà Llull (Llucmajor, 
1962) començà en el món del ciclisme a les files del Club 
Ciclista Llucmajor i del Club Ciclista Montuïri. El 1980 fou 
campió de Balears de bicicleta de muntanya. El 1983 es 
féu professional a les files del Caja Madrid, per passar a 
Chocolates Hueso (1984 i 1985), Teka (1986) i Dormilón 
(1987). Participà en la Vuelta Ciclista a España en les 
edicions de 1984, 1985 i 1987. Transcendí a l’escena 
mediàtica per culpa d’un accident que patí en disputar una 
vuelta quan un ca saltà a l’asfalt. El doctor Astorqui li salvà 
la vida fent-li una traqueotomia. Els germans Andreu Canals 
Salvà (Llucmajor, 1967) i Antoni Canals Salvà (Llucmajor, 
1968) corregueren en categoria juvenil. Antoni fou medalla 
de bronze en el Campionat de Balears de Ruta Contra 
Rellotge (1980). Igualment, fou bronze en els campionats 
de Mallorca en Ruta i Muntanya. Enric Riera González 
(Llucmajor, 1972), després de passar per totes les modalitats 
de bicicleta, ha estat campió de Balears de Muntanya (1993, 
1996 i 1997) i campió de Mallorca (1999). Fou medalla de 
bronze en el Campionat de Balears Quilòmetre Sortida 
Aturada (2001). Jenaro Ramos Lozano (Llucmajor, 1971) 
es convertí en campió de Balears de punts (1977). Com a 
juvenil –a les files del P.C. Benicàssim– es proclamà campió 
de la Volta a Castelló. Maties Roig García (Llucmajor, 
1975) –fill de Francesc Roig Obrador– es proclamà campió 
de Balears de velocitat (1993) i sisè lloc a escala estatal 
en velocitat i quilòmetre contra rellotge sortida aturada. 
Altrament, Fracesc Mateu Orfí Zanoguera (Llucmajor, 
1987) es proclamà campió de Balears de fons en pista 
(aleví, 1998) i campió de Balears de persecució individual 
en pista (cadet, 2002). Fou campió de l’Estat en 500 metres 
i subcampió de persecució individual (2003). Així mateix, 
fou medalla d’argent en el Campionat Estatal de Persecució 
Individual (2005). 

Pel que fa als clubs, a principis dels anys trenta es 
fundava el Club Ciclista Llucmajor. La iniciativa sembla 
partir d’Antoni Llompart Matalasser. Entre d’altres, la 
finalitat principal era l’organització de curses. El principal 
motiu era la consolidació de la carrera esportiva del seu 
fill Miquel Llompart. Així, una vegada Llompart fill penja 
la bicicleta, el Club entrà en declivi gairebé fins a la seva 
desaparició. Deixaren d’organitzar curses i la voltadora va 
sofrir una reestructuració urbanísca –es dividí en solars 
que foren venuts. Així, el club va romandre inactiu des 
de principis dels anys quaranta. No serà fins a principis 
de la dècada dels setanta quan es tornaren a organitzar 
curses, coincidint amb les fires i festes patronals. Amb tot, 
el 1979 i a instàncies de Joan Oliver Boscana Grauete i 
Miquel Pascual Santandreu, amb el suport de ciclistes 
joves, veterans i cicloturistes, es refundà el Club Ciclista 
Llucmajor. La refundació (1977) no va estar exempta de 
polèmica. Miquel Llompart Matalasser va intentar impugnar 

la utilització del nom Club Ciclista Llucmajor i l’anagrama 
que havia fundat el seu pare. Les al·legacions varen ser 
desestimades per la Federació Balear de Ciclisme, per haver 
estat el Club gairebé trenta anys inactiu i haver perdut els 
drets que hi tenien la família fundadora. Així doncs, el 20 de 
gener de 1979, s’organitza una marxa cicloturista pel Pla 
de Llucmajor, amb la idea d’aprofitar l’esdeveniment per fer 
la presentació oficial del Club i de l’equip. Amb successius 
alts i baixos, el club no acabava de tenir la projecció que 
els nous directius havien previst. L’any 1981, a instàncies 
l’Ajuntament, i en vista que no hi havia cap acte programat 
per al dia de Sant Miquel, s’acorda organitzar la primera 
Marxa Ciclista Popular a ses Piquetes des Pèlec, avui dia 
encara en vigor. Per discrepàncies en una carrera celebrada 
el mes de juny de 1998, es desfà tota la junta directiva i 
el club ciclista queda sense govern. El 2003 l’excorredor 
Jaume Salvà Llull es fa càrrec de la presidència. El Club 
Ciclista Llucmajor comença a organitzar els campionats 
de Balears de muntanya per a les categories base (aleví 
a cadet i júniors), i els campionats de Balears de fons en 
carretera per a les categories base. D’aleshores ençà, els 
integrants del Club Ciclista Llucmajor han anat aconseguint 
diversos mèrits esportius, com són el Campionat de Balears 
de Puntuació Infantil o el Subcampionat de l’Estat de 
Persecució Individual Juvenil. 

Capítol a part mereix el ciclisme a s’Arenal de Llucmajor. 
Entre les primeres notícies transcendides hi ha les de la 
celebració de la Fiesta del Pedal (1916). A les festes de 
Sant Cristòfol (1935) hi eren presents les curses de cintes 
en bicicleta. El premi eren unes cintes de colors, una per 
cada cursa guanyada. Podien ser brodades –normalment 
per les joves de l’indret on se celebraven– o llises. El club 
degà de s’Arenal fou el Club Ciclista Arenal –anys seixanta–, 
fundat, entre d’altres, pels germans Pere i Mateu Canals 
Morro. El primer president fou Rafel Araujo Terrades. El 
Club va promoure –juntament amb altres clubs i empreses 
de Mallorca– el Primer Cinturó Ciclista a Mallorca (1964), 
la Cursa del Mediterrani i la Challenge Un hivern a 
Mallorca. L’any 1998 l’Associació Hotelera de la Platja de 
Palma promogué el projecte de sol·licitar per a Llucmajor 
els Campionats del Món de Ciclisme en Ruta (2001). 
Malauradament, no va fructificar. Disposà d’equip ciclista 
propi –com a CC Arenal- Pripps, CC Arenal - Santiago Rubio 
i San Diego, CC Arenal - Tenis Arenal i CC Arenal - Emaya. 

Cal fer una menció especial de la família Canals en el 
devenir d’aquest esport a s’Arenal. Així, al llarg de tres 
generacions, Andreu Canals Perelló, Pere Canals Morro, 
Andreu Canals Morro i Andreu Canals Salvà han estat, 
successivament, presidents de la Fedeació Balear de 
Ciclisme –Antoni Canals Salvà fou vicepresident econòmic 
sota el mandat del seu germà Andreu i Pere Canals Salvà 
ha estat àrbitre autonòmic de ciclisme. El 1988 se celebrà 
la II Festa del Pedal. Fou organitzada pel Club Ciclista 
Llucmajor. Hi prengueren part cinquanta ciclistes. Un dels 
equips era de Llucmajor: La Revoltosa. féu un recorregut de 
28 km amb arribada a Llucmajor. A l’arribada un refrigeri 
esperava els participants. La Federació Balear de ciclisme 
obsequià Tomàs Ordinas Bonet amb una placa per la 
seva dedicació al ciclisme a Llucmajor. Actualment, hi són 
censats a s’Arenal el Club Ciclista Arenal i el GE Ciclos 
Quintana. També va hi estar censada l’Agrupació Esportiva 
de Mountain Bike Llucmajor. 

Tant Llucmajor com s’Arenal han estat escenaris d’algunes 
etapes de la Challenge Volta a Mallorca, del Cinturó Ciclista 
Internacional i de la Setmana Internacional de Màsters. 
Entre d’altres ciclistes de relleu internacional, han passat o 
competit a Llucmajor Miguel Induráin, Jan Ulricht, Jacques 
Anquetil, Roberto Heras, Olaf Ludwig, Viatcheslav Ekimov, 
Federico Martín Bahamontes, Alexander Kuznetsov o Eddy 
Merckx. 

Columbicultura
Els seus inicis es remunten a després de la Guerra Civil. 
Així, el 1944, aquest esport tenia quinze afeccionats arreu 
de Mallorca. Tot i que la Federació Balear de Columbicultura 
fou constituïda el 1952, el 1954 la Federació Valenciana 
de Colombicultura expedí els primers carnets d’aquest 
esport a llucmajorers. Els practicants d’aquesta disciplina 
s’anomenaven també butxistes. D’aleshores ençà, la 
Societat de Columbicultura Llucmajorera (ca. 1954) aglutinà 
els afeccionats a aquest esport. 

L’aportació llucmajorera a aquest esport fou quantiosa i 
fidel, fins al punt d’organitzar una campionat d’Espanya. 
El guanyà un participant català amb el colom Ramallets –
homenatge al porter del Barça. La Societat, que tenia la 
seva primera seu al bar Cas Carboner, a la cantonada del 
carrer del Vall amb el carrer del Convent, tenia una dotzena 
de socis. D’allà passà al bar Mario, després al bar Mundial 
de Can Reda, i al bar Can Nadal. Amb el decurs dels anys 
han presidit l’agrupació: Damià Oliver, Miquel Vicens, 
Joan Boscana, Blai Nadal, Rafel Tomàs, Mateu Quetglas 
i Jeroni Vicens. Tenia una trentena de socis (1988), amb 
una aportació mensual de 150 pessetes i 1.500 pessetes a 
la Federació Espanyola, quota que els permetia l’amollada 
de coloms arreu de l’Estat. Cada soci custodiava els coloms 
(cinc o sis) a casa seva i adquirien les anelles a la Federació 
–els les posaven en tenir tres o quatre dies. En començar 
a competir, se’ls marcava la part interior de les ales amb 
color únic per a cada criador, fet que permetia diferenciar els 
animals al vol. La raça valenciana és la que predominava a 
Llucmajor, tot i que a finals del anys vuitanta s’hi tornava a 
reintroduir el butxe mallorquí de bec curt. El 1988 la Junta 
Directiva de la Societat estava formada per Jeroni Vicens, 
president; Joan Rosselló, secretari, i Ricard Crispillo, 
tresorer. Com a vocals hi va haver Josep Palacions, 
Manuel Astorga i Andreu Atenza. La Societat organitza el 
Campionat dels Reis, per Nadal; el Concurs de Primavera; 
el Concurs local; el Concurs Rellamp, i el Concurs de 
Regularitat.

Columbofília
Pel que fa a altres disciplines esportives, la columbofília 
–art i conjunt de regles encaminades al cultiu i el 
perfeccionament de les facultats d’orientació del colom 
missatger– té els seus orígens a Bèlgica a mitjan segle xix. 
L’esport arribà a Mallorca la darrera dècada del segle xix, 
quan els coloms s’utilitzaven com a enllaç entre Mallorca i 
Cabrera per part de l’autoritat militar. Ja dins el segle xx, el 
21 de gener de 1927 es constitueix la Sociedad Colombófila 
Local Lluchmayorense, per inicitiva de Miquel Munar 
Tomàs, Joan Tomàs Tomàs, Antoni Tomàs Garcias i Antoni 
Monserrat Fullana. Tenien la seu local al cafè Can Masculino, 
situat al carrer del Bisbe Taixequet, i devuit socis de número. 
La seva junta directiva estava integrada per Miquel Munar 
Tomàs, president; Bartomeu Pastor Fullana, vicepresident; 
Antoni Tomàs Garcías, secretari; Jaume Ferratjans Vidal, 
vicesecretari; Antoni Monserrat Fullana, comptable; 
Miquel Julià Mulet, tresorer, i Gaspar Salvà Clar, Gregori 
Andreu Adrover i Sebastià Coll Monserrat, vocals. El 
concursos columbòfils es duien a terme arreu de l’illa i 
fins i tot a Cabrera, i generalment per equips. Ocuparen 
el càrrec de president de l’entitat Miquel Munar Tomàs, 
Bartomeu Pastor Fullana i Joan Tomàs Tomàs (1927); Miquel 
Tomàs (1930); Antoni Tomàs Garcias (1931), i Gabriel Coll 
Monserrat en presidí la última junta directiva aquell mateix 
any. Es refundà com a Club Columbòfil Llucmajorer (1982). 
El 1983 es disputaven a Llucmajor els trofeus Baró de Vidal 
i Instal·lacions Sanitàries Castell. Així mateix, fou una de les 
nou societats que va promoure la Federació Columbòfila de 
Balears, creada en aquells anys. 



Història de l’ESPORT a LLUCMAJOR. Aproximació urgent.

Escacs
A finals dels anys seixanta un grup d’afeccionats d’escacs 
es reunien al desaparegut bar Sa Granja, de Llucmajor. 
Així, el 1968 s’hi celebrava el Torneig Social Sa Granja. 
Posteriorment, passaren a reunir-se al Casino de Llucmajor 
(plaça d’Espanya, núm. 21). El 1972 en aquell local com a 
seu s’hi constituí la Societat La Vila, Casino de Llucmajor, 
amb la finalitat d’«organitzar actes culturals, recreatius i 
esportius». El patrimoni social de l’entitat –aportat pels 
seus socis– fou de 1.345 pessetes. Entre els anys 1974 i 
1975 començà a desenvolupar-se la secció d’escacs, que 
estigué vigent fins al 1984. En l’àmbit social, desenvolupà 
una important tasca per donar a conèixer i promoure els 
escacs a la vila. Des dels seus inicis el club participà en 
nombrosos campionats –Mallorca per Equips, Copa de 
Mallorca per Equips, Torneig de Santa Càndida, Torneig 
de Fires, Torneig Ciutat de Felanitx, entre d’altres–, on 
aconseguí alguns resultats destacables. Dins del Campionat 
de Mallorca per Equips mantingueren la categoria preferent 
al llarg de tota la seva trajectòria. Com a millor resultat cal 
destacar la segona posició en l’esmentat campionat. Cessà 
la seva activitat el 1984 durant el Torneig de Fires. El 2011, 
a instàncies de Joan Oliver, Jordi Centro i Nicolau Roca, el 
club es refundà amb el nom de Club d’Escacs de Llucmajor. 
La junta directiva estava formada per: Joan Oliver 
Marquet, president; José Francisco Núñez Sánchez, 
vicepresident; Jordi Centro Gamundí, secretari; Nicolau 
Roca Barceló, tresorer, i Antoni Nadal Tur, vocal. Des del 
primer any ja jugà el Campionat de Mallorca per Equips en 
tercera categoria, i aconseguí l’ascens a segona categoria 
en la primera temporada. L’entitat disposa d’una escola 
d’escacs que en els seus inicis va tenir les seves aules al 
Claustre de Sant Bonaventura. Els germans Víctor i Susana 
Rubert Alfonso (ELO 1889 i 1300, respectivament), Carles 
Westerndorf Vidal i Marc Maimó Arnillas, n’han estat els 
alumnes més destacats. 

Sense deixar de banda els escacs, entre les principals 
competicions d’aquest esport celebrades a Llucmajor s’hi 
compten el I Trofeu Marriott, Open d’Escacs de Llucmajor 
(2012), el Torneig Escolar Club Nàuritc s’Arenal (2016), 
l’Open Sub 2020 Club Nàutic s’Arenal (2016), el 1st Open 
International Bitz s’Arenal (2014) i l’Open Amateur Sub 
2000 Club Nàutic s’Arenal (2017), per a jugadors de menys 
de 2.000 punts FIDE. El Campionat Individual de Mallorca 
(2014) es va celebrar al Claustre de Sant Bonaventura de 
Llucmajor. Entre el 17 i 18 de gener de 2016 Joan Oliver 
Marquet i Toni Nadal Tur varen batre el rècord Guinness 
de marató d’escacs blitz, ja que sobrepassaren l’anterior 
rècord, establert de 40 hores i 42 minuts. Ambdós jugadors 
disposaven de 5 minuts cada hora (amb la possibilitat 
d’acumular-los) per descansar. En el moment de batre 
el rècord ja havien jugat 303 partides, amb 156,5 per a 
Oliver. La finalitat de l’esdeveniment també era benèfica, 
amb la recaptació de doblers per al tractament d’un infant 
malalt. L’Obert Internacional d’Escacs Llucmajor és un 
torneig d’escacs que es juga a Llucmajor des de l’any 
2011. El torneig es disputa a nou rondes pel sistema suís. 
Està organitzat conjuntament pel Club Escacs Llucmajor, 
WinterChess i la Federació Balear d’Escacs. L’Obert 
Llucmajor és computable per al Circuit Català d’Oberts 
Internacionals d’Escacs.

Espeleologia
Abans de constituir-se la Federació Balear d’Espeleologia, 
els membres practicants d’aquest esport estaven aglutinats 
en el Comitè Catalanobalear d’Espeleologia, i més tard 
(anys seixanta) en la Federació de Muntanyisme. La referida 
federació fou constituïda el 1982. 

El 1968 Llucmajor saltà a les planes de la majoria de 
rotatius de Mallorca com de fora: en el decurs de les obres 
del pou negre de l’Hotel Es Pas, mestre Tomeu Covas va 
perforar el sostre del que avui es coneix com l’entrada 
de la cova des Pas de Vallgornera. La cova des Pas de 
Vallgornera és una cova natural d’origen kàrstic, situada sota 
la urbanització Es Pas de Vallgornera, a la costa del migjorn 
del municipi de Llucmajor. Amb més de 67 km de recorregut, 
és la cavitat de major desenvolupament de l’arxipèlag de 
les Balears. La seva entrada està situada a uns 22 m sobre 
el nivell de la mar i a uns 400 m de la costa. Està protegida 
per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears i ha estat declarada Lloc d’Interès Comunitari, dins 
de la Xarxa Natura 2000 (Directiva del Consell Europeu 
92/43/CEE), amb el núm. ES5310049. Amb posterioritat, el 
2004, els espeleòlegs Guiem Mulet, Toni Mulet i Toni Merino 
pogueren seguir amb claredat un corrent d’aire i trobaren un 
pas per on aquest desapareixia. Una vegada desobstruït, 
accediren en primer lloc a un conjunt de galeries i passos 
estrets, entre blocs rocosos, on una estreta escletxa conduí 
a un immens conjunt de galeries i sales que anomenaren 
Descobriments 2004. A partir d’aquell moment s’inicià una 
frenètica activitat exploratòria i de topografia que segueix 
en l’actualitat. Diferents grups de Mallorca se sumaren 
a aquest esforç: Secció d’Espeleologia Voltors, Grup 
Espeleològic EST i Espeleobussejadors del Grup Nord de 
Mallorca. Alguns dels projectes compten amb la participació 
d’institucions científiques locals com la Universitat de les 
Illes Balears, o fins i tot d’estrangeres. Llucmajor és visitat 
cada any per desenes d’espeleòlegs d’arreu del món, 
únicament per visitar les coves des Pas de Vallgornera. A 
Llucmajor hi és censat el Grup Excursionista Llucmajor, que 
entre d’altres seccions en té una d’espeleologia. 

D’altra banda, i dins d’aquest àmbit destaca Francesc –
Xisco– Gràcia Lladó (Felanitx, 1963), espeleòleg, doctor en 
Geografia i llicenciat en Biologia, professor d’ensenyament 
secundari de Biologia i Geologia, investigador del Grup 
de Ciències de la Terra de la UIB, membre de la Societat 
d’Història Natural de les Illes Balears i vinculat a Llucmajor 
com a professor de l’IES. Prové del món de l’espeleologia 
i s’inicià en l’espeleobusseig el 1994. En l’àmbit individual 
per equips ha format part de diverses expedicions 
arreu de cavitats subaquàtiques de l’illa. És autor de 
nombrosa bibliografia sobre el tema, i ha publicat estudis, 
planimetries i articles, sobretot en la revista especialitzada 
en espeleologia Endins, editada a Mallorca. Així mateix, 
és president (2018) de la Societat Espeleològica Balear, 
sorgida de la confluència del Grup Nord de Mallorca, Grup 
Espeleològic EST i Speleo Club Mallorca. El 2017 fou notícia 
per haver quedat atrapat –juntament amb Guillem Mascaró– 
durant seixanta hores en una cova submarina a cala 
Romàntica (Manacor), de la qual fou rescatat quan la seva 
vida estava en perill.

Futbol
A finals del segle xix es començà a jugar a futbol a través 
de grups vinculats al ciclisme, com el Veloç Sport i el Cercle 
Ciclista, ambdós de Palma, i s’inicià la fundació de les 
primeres entitats dedicades exclusivament a la pràctrica 
d’aquest esport, però gairebé totes tengueren una curta 
durada. Els primers equips que es crearen, l’Alfons, el 
Balear, el Nou Balears, el Blanc i Negre i el Veloç Sport 
Balear, entre d’altres, jugaven enmig dels velòdroms del 
Tirador o el de So n’Espanyolet, de Palma. Les primeres 
rivalitats futbolístiques, doncs, foren una continuació de 
la que hi havia entre els clubs ciclistes. A la voltadora del 
Monestir Park i de la Societat Lluchmayor Sport Club s’hi 
celebraven encontres. Es desconeix si eren equips regulars 
o simplement partits de futbol sense més. Entre 1910 i 1920, 
el futbol s’anà populartizant, a la vegada que es desvinculà, 

lentament, del ciclisme, tot i que els primers campionats de 
Mallorca es jugaren al velòdrom Tirador. Continuaren creant-
se nous equips, com el Progrés, de Santa Catalina (1912), el 
Binissalem (1913), el Manacor (1913), el Palmesano, de So 
n’Espanyolet (1912) o el Lul·lià i el Llucmajor (1915). 

Una fita important per al posterior desenvolupament 
d’aquest esport fou la creació de l’Alfons xiii (1916), 
primera societat que disposà d’un camp de dimensions 
reglamentàries i que mantenia cinc equips. Del 1923 són 
el Club Deportivo Lluchmayorense i el Sociedad Ciclista 
Lluchmayor, que amb els anys es fusionarien per formar el 
Futbol Club Lluchmayor, i del camp del Monestir passà al 
Camp de Futbol del Velòdrom. Entigué actiu com a equip 
entre el 1926 i el 1928. Aquell mateix any, desaparegué a 
causa d’un plet federatiu i es fundà el Lluchmayor Futbol 
Club (1928-1932). Del mateix 1923 és la fundació de l’Arenal 
Futbol Club, de s’Arenal. El decenni dels trenta, es crearen 
el Club Deportivo Lluchmayor (1931) i el Club Deportivo 
España (1939), que es fusionaren sota el nom d’aquest 
darrer. Pel que fa als orígens i la fundació del Futbol Club 
Lluchmayor, tot començà el mes de juliol del 1923, quan 
un grup d’afeccionats al futbol es reuniren a Can Llopis, a 
la plaça Major, per parlar del futbol reglat com el coneixem 
avui dia. Amb anterioritat, se’l podia trobar, a ell i a altres, 
pilotejant als voltats de l’estació del ferrocarril. Des de la 
primera d’aquelles reunions es constituí el Club Deportivo 
Lluchmayorense, integrat pels socis següents: Josep 
Noguera, president; Bartomeu Frau, vicepresident; Antoni 
Salvà, secretari; Miquel Pons, tresorer, i Bernat Llompart, 
Damià Boscana, Bartomeu Cardell i Antoni Mòjer, 
vocals. Amb no poques i laborioses gestions s’acordà la 
construcció del Camp del Monestir. El primer dels partits 
disputats se celebrà per Santa Càndida d’aquell 1923. 
L’equip local estava format per S. Salvà, M. Cañellas, J. 
Julià, J. Vidal, M. Fluxà, R. Ginard, M. Oliver, M. Mas, A. 
Salvà i J. Font. El contrincant escollit fou la Unió Protectora 
Mercantil, de Palma. El resultat final va ser 6-1 per al 
palmesans. Poc després, al mes de novembre, acudí a 
jugar a Llucmajor un equip pertanyent a la RS Alfons xiii, 
que constituí el primer gran esdeveniment futbolístic de la 
vila. Igualment remarcable fou la visita d’un equip anglès 
procedent de l’esquadra ancorada a la badia de Palma. No 
menys important fou la sol·licitud del CD Lluchmayorense 
per jugar el partit inaugural al camp del CD Manacor. 

Entre els esdeveniments més significatius de les temporades 
següents destaca la participació del club llucmajorer en la 
primera competició oficial, prenent part en el campionat 
de tercera regional contra els equips Regional, Estrella, 
Progrés, Mediterrani i Balear. La directiva aconsegueix 
la col·laboració d’un dels talents del futbol de l’època, el 
llucmajorer Antoni Socies, que en aquells anys jugava amb 
el RS Alfons xiii. L’Arenal Futbol Club fou constituït al mes 
de desembre de 1923, i tenia la seva seu social al carrer de 
Sant Cristòfol, núm. 3. En foren membres fundadors Miquel 
Mora, Gabriel Garcias, Rafel Guasp, Joan Roig, Antoni 
Roig, Antoni Contestí i Andreu Oliver. Per aquelles dates 
es fundà una altra societat esportiva dedicada al ciclisme, 
que tengué una secció de futbol amb el nom de Societat 
Ciclista Lluchmayor. Aquesta societat adquirí els terrenys 
situats on més tard es bastiria el velòdrom de Llucmajor. El 
CD Lluchmayorense és sol·licitat novament per disputar el 
matx inaugural dels camps del Sóller i del Porreres. Ambdós 
equips –CD Lluchmayorense i Arenal Futbol Club– oferiran 
horabaixes memorables per al futbol a Llucmajor, i es 
convertiran en els dos primers equips rivals de la vila. La 
temporada 1925-1926 el CD Lluchmayorense rep la primera 
visita en partit amistós amb un poble de la Península. 
Es tracta del Poble Nou, equip català. Ambdós conjunts 
disputaren l’encontre en la diada de Sant Miquel. Els locals 
perderen 4-3. Al llarg de la temporada es fusionaran els 
dos clubs locals per donar lloc al Futbol Club Lluchmayor i 
jugaran al camp del Velòdrom. Queden campions de grup 

i ascendeixen a segona categoria regional. Però la fusió 
dels clubs no resulta com esperaven i per tal motiu el futbol 
a Llucmajor queda paratlitzat durant un any. El 1927 es 
reorganitza de nou el futbol sota la presidència de Jaume 
Vidal i es torna a jugar al Camp del Monestir, que ha sofert 
una sèrie de modificacions i ha estat eixamplat, fet que 
suposa la desaparició de la tribuna d’honor. El 19 de febrer 
de 1928 és inaugurat el nou camp de futbol, construït a 
l’interior del Velòdrom. El partit inaugural el disputen contra 
la Societat Ciclista Felanitx i se salda amb el resultat de 4-2 
per al conjunt local. 

Però, novament, el futbol a la vila resta paral·litzat fins a 
finals de 1928, de resultes d’un plet federatiu. És quan es 
fundarà el Lluchmayor Futbol Club. El formen la majoria de 
jugadors fundadors de les dues entitats anteriors i de nous 
valors. Els resultats acompanyen i sembla que aquesta serà 
la definitiva. La temporada 1929-1930 comença bé per als 
interessos futbolístics a Llucmajor. Queden subcampions en 
el campionat de segona catergoria preferent i prenen part en 
el torneig de competició que es jugava contra els equips de 
primera categoria. Noms com Llompart, Vidal, Pugiserver, 
Taberner, Salvà S., Fluxà, Mas, Cañellas, Ginard, Tomàs 
J., Salvà L., Garí, Viladons, Clar, Tomás J., Garau, Cardell 
i d’altres constitueixen els principals integrants de l’equip en 
una de les seves millors temporades. 

La temporada 1930-1931 el fenomen de les penyes 
seguidores dels equips llucmajorers té una gran acollida. 
Els resultats esportius ho justifiquen. Un nou equip s’afegeix 
al Lluchmayor Futbol Club. Es tracta del CE Lluchmayor, 
dedicat a partits amistosos, que jugarà els seus encontres 
al camp del Velòdrom. El partit de la festa major de l’any 
1931 el disputen els dos equips locals. Se salda amb empat 
a dos gols. La temporada 1931-1932 es presenta un nou 
club amb el nom Club Deportivo Lluchmayor, que serà el 
titular del camp del Monestir. El Lluchmayor Futbol Club 
s’havia dissolt. La temporada 1932-1933 se celebra un 
partit homenatge entre el CD Lluchmayor i un onze format 
per jugadors d’altres equips en vigor i inexistents del futbol 
llucmajorer. Els veterans guanyen per la mínima el nou club. 
En la temporada 1933-1934 guanya el títol de campió grup 
de pobles després d’eliminar el Gimnàstica de Felanitx. La 
temporada 1935-1936 el CD Llucmajor quedà a la meitat 
de la taula de la segona categoria de la Copa President de 
la República. En la seva categoria hi jugaven el Gimnàstica 
Felanitx, el Racing de Manacor, l’US Porreres i l’Alaró. El 
Club Deportivo España jugà en el camp de Sant Francesc 
–situat al carrer del mateix nom– fins al 1965 i, des del 
1966, al Camp Municipal d’Esports. El primer president de 
l’entitat fou Sebastià Salvà Rubí. La primera temporada 
aconsegueix l’ascens a primera regional. Formaven l’equip: 
Oliver, Vidal, Garau, Puigserver, M. Salvà, Liras, J. Tomàs, 
Fluxà, Noguera, L. Oliver, Carbonell, D. Oliver, Clar, L. 
Salvà, J. Tomàs i A. Cañellas. La temporada 1943-1944 el 
president fou Josep Sáez. El club es proclamà campió de 
Mallorca i de Balears en vèncer el CD Alaior. Alguns dels 
jugadors d’aquella temporada foren: Serra, Garret, Garau, 
Salvà, Sureda, Ramis, Rodríguez, Sanchiz, García, Arnau 
i Clar. Antoni Martínez n’era l’entrenador. La temporada 
1955-1956 el club jugava per primera vegada a tercera 
divisió. El president era Julià Puig Oliver. El nombre de 
socis ascendí a vuit-cents. Entrenats per Andreu Quetglas, 
l’equip estava format per Nadal, Duel, Agullo, Barceló, 
Ferrà, Ferratjans, Coll, Pecas, Ballester, Llompart, Moyà, 
Mas i Salvà. Es mantindria en aquesta categoria cinc 
anys. La termporada 1959-1960 l’equip baixa a primera 
regional. La manca de socis i la baixa assistència de públic 
féu que el 1962 l’activitat futbolística cessàs fins a l’any 
1965. Entremig, s’esdevé la inauguració del Camp Muncipal 
d’Esports (agost de 1966), i el CD Espanya en féu el partit 
inaugural. La temporada 1969-1970 Gabriel Rigo, llavors 
entrenador, és substituït per Joan Puigserver. Dimiteix de 
president Antoni Palou Ferrer. L’equip estava format per 
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J. Bonet, M. Bonet, J. Bonet, C. Cossano, J. Mulet, J. 
Manresa, M. Mas, Cantallops, A. Clar, R. Medina, P. Julià, 
B. Amengual, M. Salas, M. Filori, J. Quintana, M. Servera, 
A. Sastre, A. Tomàs, R. Puigserver, G. Rigo, J. González, 
F. García, S. Amengual, J. Llompart i B. Monserrat. El nou 
president serà Josep Mòjer Noguera. La temporada 1971-
1972 l’equip ascendeix a nova preferent amb una plantilla 
formada gairebé per jugadors procedents del juvenil. El 
1972 la directiva –presidida per Julià Puig– acordà nomenar 
president honorari Joan de Vidal, baró de Vidal. L’entitat 
orgànitzà set edicions del torneig que duia el seu nom. 
La temporada 1978-1979 ascendeix a tercera divisió. 
El president era Miquel Martí Truyols, Martí Llompart 
l’entrenador i l’equip estava format per Marc Vidal, Sampol, 
M. Filori, B. Vidal, G. Carrió, Navarro, J. Manresa Duran, 
Garcias, Joan Oller, Monterde, Moll, Toscano, Toni Piña, 
Mateu Roig, Silverio, Rubí, Noguera, Aliaga, Francesc 
Magaña i Mazón. Finalment, es fundà (1969) el Club 
Esportiu Llucmajor, que juga al camp municipal. Tot i tenir 
una menor afició que l’altre equip de Llucmajor, realitza una 
labor futbolística i de valors tant esportius com humans 
encomiable. 

Pel que fa als futbolistes nascuts a Llucmajor, destaquen 
Damià Oliver Antich (Llucmajor, 1917-1983). Format a 
l’Espanya, fitxà per l’Athlètic de Bilbao la temporada 1935-
1936. L’esclat de la Guerra Civil l’aplegà a Mallorca. Passà 
a jugar a la lliga de Mallorca, concretament en el RCD 
Mallorca. Arran d’una operació als abductors, passà de 
jugar de davanter a fer-ho de defensa. Jugà fins al 1946, 
quan el Mallorca estava a segona divisió. Morí a Llucmajor 
el 1983. Joan Ferratjans Garcias (Llucmajor, 1931) jugava 
de davanter o interior esquerra. Jugà amb el RCD Mallorca 
les temporades 1951-1952, 1952-1953 i 1953-1954, quan 
l’equip militava a la segona divisió. Per la seva trajectòria en 
la primera divisió destaca Pau Vidal Oliver (Llucmajor, 1920-
2004). Després de la Guerra Civil fitxà pel RCD Mallorca i el 
Constància, ambdós a segona divisió. La temporada 1943-
1944 fitxà pel Reial Madrid, on debutà el 28 de gener de 
1945. féu part de l’equip durant cinc temporades (fins a la 
temporada 1948-1949). Hi assolí dues copes d’Espanya. 
Inaugurà el camp del Santiago Bernabéu el 14 de desembre 
de 1947. La termporada 1949-1950 tornà al RCD Mallorca 
de segona divisió. El juny de 1953, amb 33 anys, penjà les 
botes i passà a entrenar el club ciutadà, quan militava a la 
tercera divisió. Entrenà el club la temporada 1954-1955 i 
part de la temporada 1955-1956, quan fou substituït per 
Esteban Platko. Com a nota anecdòtica, cal dir que durant 
l’encontre que el Reial Madrid disputà contra el Sevilla, el 24 
de novembre de 1946, i que la Reial guanyà per 5-0, l’equip 
madrileny alineà per primera i única vegada en la seva 
història tres jugadors mallorquins: Francesc Sureda Fullana, 
de Manacor (1919-?); Guillem Pont Serra, de Palma (1921), 
i Pau Vidal Oliver, de Llucmajor. Segons els registres, jugà 
setanta-dos partits i marcà devuit gols a primera divisió, en 
què guanyà dues Copas del Generalísimo. D’altra banda, 
jugaren a l’Espanya de Llucmajor Miquel Pons Gost (sa 
Pobla, 1924), Francesc Ramis Cunill (Palma, 1930) i hi 
penjà les botes Martí Móra Moragues (Algaida, 1938), 
havent format part de la selecció espanyola sub-23 i havent 
jugat a primera divisió amb el Mallorca. 

Pel que fa al futbol a s’Arenal, la Unión Deportiva Arenal 
–juga (2018) al poliesportiu de s’Arenal, abans ho feia al 
camp Antoni Roses– ha jugat a tercera divisió. Va tenir una 
publicació periòdica, Área Deportiva, relativa al club, de 
caràcter gratuït. En una ocasió jugà un partit amb la secció 
de veterans del Reial Madrid. Hi prengueren part Martín 
Vázquez i Michel, entre d’altres. La secció juvenil ha arribat 
a jugar a la lliga nacional espanyola juvenil. A s’Arenal hi han 
jugat el Club Futbol Brasília (fundat els anys setanta), la Unió 
Esportiva Arenal, el Parroquia Arenal, el CD Bar Estación i el 
CF Lactancia. Tots ells jugaven al camp de Roses. Pel que fa 
al futbol sala, a Llucmajor hi ha hagut els equips següents: 

CD Sport Llucmajor, CD Electrónica El Gaucho (s’Arenal), 
CD Ca s’Arrosser (s’Arenal), CD Platja Arenal (s’Arenal), 
CD Bellavista Arenal (s’Arenal), Sociedad Deportiva Salom 
(Llucmajor), CD Cultural Atlético Bahía (Llucmajor), Pub 
Galeón Futbol Sala (s’Arenal), Club Costa de Llucmajor 
(Llucmajor), Club Patinatge Llucmajor (Llucmajor) i Club de 
Futbol Playas Arenal (s’Arenal). Quant a les competicions 
esdevingudes a Llucmajor, s’hi celebra el Torneig Ciutat de 
Llucmajor –organitzat per la UD Arenal, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Llucmajor–, i el Trofeu de Santa Càndida 
de Futbol (CE Espanya). 

Com a personalitat destacada del futbol cal parlar de 
Miquel Contestí Cardell (Llucmajor, 1933), que fou 
president del RCD Mallorca. Va prendre l’equip la temporada 
1978-1979 a tercera divisió gairebé en la ruïna. La següent 
temporada l’equip ascendí a segona. L’ascens a primera 
va ser la temporada 1982-1983. Només hi estigué una 
temporada, i després va baixar a segona. Amb el fitxatge de 
Llorenç Serra Ferrer, dues temporades després, el Mallorca 
retornà a primera divisió. Contestí abandonà l’equip quan 
es convertí en SAD. Ha estat el president que més anys ha 
dirigit el Mallorca en la seva història (1978-1992). La Penya 
Mallorquinista Miquel Contestí Ciutat de Llucmajor –abans 
Penya Mallorquinista de Llucmajor– fou rebatejada (2014) en 
el seu honor.

Gimnàstica
Paral·lelament al futbol i el ciclisme, altres esports iniciaven 
les seves primeres passes a la vila de Llucmajor i arreu 
a principis del segle xx. Així, la primera notícia que es té 
sobre la gimnàstica rítmica a Mallorca data del 1913, quan, 
amb motiu de la Festa de la Promesa dels Exploradors 
Mallorquins, celebrada a la plaça de Sant Francesc el 
7 de desembre, el prevere Antoni Josep Pont i Llodrà, 
organitzador del Recreatori Parroquial de Llucmajor, va 
dirigir una demostració de gimnàstica rítmica harmònica 
interpretada per la Secció Gimnàstica Parroquial de 
Llucmajor, que estava formada per cinquanta nins. Pel que 
sabem, aquesta secció de gimnastes fou la primera que es 
creà a Mallorca, i donà peu que molts de pobles o barriades 
de Ciutat, que tenien agrupament escolta, formassin, l’any 
1914, les seves seccions. Així, tenim notícia de l’augment 
de nins a la Secció Parroquial de Gimnàstica Harmònia 
de Llucmajor, adherida a la Federació Esportiva Catòlica 
Mallorquina, que el 1914 ja té setanta nins, dirigits per 
Antoni Pont, al mateix temps que la Congregació Mariana 
de la Vileta constitueix una secció gimnasta que adopta 
el mètode rítmic suec. Es tracta d’un esport innovador a 
Mallorca que féu les primeres passes a Llucmajor. Noranta 
anys després, el CEIP Jaume iii aconseguia la medalla de 
plata en el Campionat d’Espanya de Centres Escolars de 
Gimnàstica Rítmica (1999). 

Pel que fa a esportistes de Llucmajor d’aquesta disciplina, 
destaca Cristina Gázquez Monserrrat (Llucmajor, 1989). 
Formada al club Gimnos, féu part (2003) de la selecció 
espanyola de gimnàstica rítmica. Es proclamà subcampiona 
d’Espanya júnior i campiona d’Espanya de barra (2004).

A Llucmajor se celebra el Trofeu Ciutat de Llucmajor 
de Gimnàstica Rítmica (2010). Consten com a clubs de 
gimnàstica a Llucmajor el Club Migjorn Llucmajor (2014), 
el Club Llucmajor Gimnàstic i el Club Gimnàstic Gázquez 
Llucmajor.

Golf
Els inicis d’aquest esport a Mallorca es remunten a finals 

dels anys vint. Així, el 1929, a la finca de Formentor Ses 
Cases Velles, s’hi començà la construcció d’un camp de golf  
de quatre forats. Entre 1932 i 1933 s’inicià la construcció 
d’un nou camp i de l’Hotel del Golf. Només s’hi feren nou 
forats. El camp fou utilitzat fins al 1936, quan es convertí 
en aeròdrom per exigències de la Guerra Civil. Serà a 
partir de la segona meitat del segle que, gràcies a les 
visites d’estrangers, el golf a Mallorca comença a tenir una 
infraestructura i unes condicions mínimes per desenvolupar 
l’esport tal com el coneixem avui en dia. Del 1964 té 
lloc la construcció del golf de l’Hotel Son Vida. A la seva 
inauguració hi assistiren el príncep Rainier de Mònaco i la 
seva esposa Grace Kelly. El 1968 funcionaven a Mallorca els 
camps de golf de Son Vida i Punta Roja. 

La Federació Balear de Golf fou creada el 1979. A 
Llucmajor, el Son Antem Golf Club West fou inaugurat 
el 1994. Dissenyat per l’empresa Serigolf, té trenta-sis 
forats, i disposa d’una acadèmia de golf i el major camp de 
pràctiques de Mallorca. Per altra banda, el Golf Maioris fou 
inaugurat el 2006. Té devuit forats i fou creat per RS Group.

El 2016 se celebrà al golf Son Antem el I Torneig Ciutat de 
Llucmajor, patrocinat per l’Ajuntament. El 2018 tingué lloc al 
golf Son Antem Llucmajor la XIV Edició del Torneig Benèfic 
Renault Llucmajor. El novembre de 2018 es celebrarà a 
Llucmajor el Ier Campionat Internacional de golf en cadira 
de rodes, al Club de Golf Son Antem.

Esports hípics
Pel que fa als esports hípics a Llucmajor, cal ressenyar a 
manera de curiositat la proesa duita a terme per Guillem 
Garau Socias i el seu cavall. Ambdós, a les 11.30 h de la 
nit del diumenge 29 d’abril de 1923, acabaven la carrera de 
resistència en carretera de 1.000 km recorreguts en 10 dies. 
La Guàrdia Civil custodià en tot moment la carrera. Més de 
6.000 persones reberen el cavall i el genet. L’acte estava 
amenitzat per la banda de música. Cròniques i glosats 
recoraren durant anys aquella feta. 

A Llucmajor hi han estat censats els clubs següents: Club 
Hípico San Jorge, Club Hípico Ca’n Paulino –doma clàssica 
i salts d’obstacles– i Club Hípic Veracruz. D’altra banda, 
el 1986 les carreres de cavalls retornaren a Llucmajor 
després de vint-i-vinc anys a la pista de Son Torra. La 
crònica a la premsa comarcal no especifica l’indret on 
es dugueren a terme. El descriu en els termes següents: 
«Aquest esdeveniment esportiu que al seu dia va tenir tants 
d’adictes a la nostra comarca, ha tornat reviure –ja ho va 
començar a fer l’any passat– aquell vell esport que malgrat 
que no estava oblidat, estava adormit en el més profund 
dels somnis. Remogut per un grup d’aficionats, entre els 
quals hem d’anomenar els regidors Jaume Adrover i 
Bernat Tomàs, es va tornar arranjar la vella pista i com ja va 
succeir l’any passat, Son Torra va tornar sortir a escena. La 
pluja, que va obligar a suspendre les carreres que estaven 
anunciades per al dia de la Primera Fira (Sant Miquel), no 
va ser obstacle per als organitzadors, els quals tornaren a 
organitzar-les i se celebraren el dia del Firó a l’escenari ja 
anunciat i on es va enregistrar un èxit quant a l’assistència 
d’aficionats es refereix. Finalment es va celebrar una carrera 
de galop sobre una distància de 1.500 mts., per acabar amb 
dues carreres de poneys que fou sense dubte la nota més 
simpàtica de l’horabaixa.» 

Llucmajor té un Grup de Cavallistes Llucmajor –anys 
vuitanta del segle xx. Cedia els terrenys –gratuïtament– 
Antoni Móra Ramis. Pel que fa al trot, a la Pista de Trot 
Son Gall, s’hi ha disputat el Premi de Llucmajor. Així mateix, 
el municipi disposa del Centre d’Entrenament Es Rafalet, 
dedicada al trot, instal·lació de caràcter privat, i la pista de 

Son Torra. 

Motonàutica
La motonàutica és un esport recent a Mallorca. Els seus 
orígens cal cercar-los els anys seixanta. Així, la Federació 
Balear de Motonàutica fou creada el 1971. En fou president 
–i encara ho és– Manuel González Pando. Tot i que 
nascut a Extremadura, des dels 8 anys viu a Mallorca i 
està molt vinculat a s’Arenal, tant a través del club com 
de la federació hotelera. Va ser regidor de l’Ajuntament 
en l’era predemocràtica. Compaginà la seva presidència 
en motonàutica amb la de Tir Nacional –amb el temps, tir 
olímpic. També cal esmentar un dels artífexs del naixement 
de la federació, Marià Rosselló Barbarà (Llucmajor, 1939), 
creador de l’Escuderia Àguiles –al Club Nàutic s’Arenal 
(1970). Tenia prop de seixanta pilots i vint-i-dues llanxes. 

El 1971 se celebrà la primera regata offshore que es feia a 
l’Estat. El 1972 se celebrà al Nàutic de s’Arenal el primer 
campionat del món offshore. Alguns del noms dels pilots 
d’aquella època del club de s’Arenal foren Maties Salvà, 
Jaume Vaquer, Antònia Sureda, Jaume Oliver i Joan 
Ferrer. Les competicions se celebraren entre 1966 i 1976. 
L’augment en el preu dels combustibles en precipità la 
desaparició.

Natació
La Federació Balear de Natació fou fundada el 1930. Tenia 
una escola de natació, formava els àrbitres i monitors, i 
organitzava proves i competicions. Amb els anys tendria 
quatre seccions: natació, natació sincronitzada, salts i 
waterpolo. Entre els principals nedadors del municipi, cal 
esmentar Maria Garcias Clar (Llucmajor, 1926). Ostenta 
8 rècords d’Espanya en categoria màsters –50m lliures 
femenins 75-79 (2002 i 2005), 100m lliures femenins 75-
79 (2002), 50m esquena femenins 75-79 (2002 i 2005), i 
50m braça femenins 75-79 (2002, 2003 i 2005). Pertany a 
l’Asociación Masters de Natación de Baleares. Altrament, 
el febrer de l’any 2009, l’Ajuntament de Llucmajor reté 
homenatge a Bernarda Angulo (Las Palma, Gran Canària, 
1912-2009). Llavors, campiona d’Espanya i rècord woman 
mundial de natació categoria de noranta-cinc a noranta-
nou anys. Començà a competir als vuitanta anys. Estava en 
possessió de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertanyia al Club 
Natación Metropole, i formava part de l’Asociación Masters 
de Natación de Baleares.

Pel que fa als clubs, a Llucmajor s’hi fundà el Club Natació 
Llucmajor (2005). Té seccions de natació, triatló, atletisme 
i carreres de muntanya. Ha desenvolupat la seva activitat 
a les piscines municipals de Llucmajor i s’Arenal. Quant 
a competicions, al terme de Llucmajor s’hi celebra la 
Travessia Club Nàutic s’Arenal - Cala Blava (des de 2003).

Petanca
El joc conegut com a petanca tal com avui es coneix és un 
esport relativament modern. Així, la principal característica, 
a diferència d’altres jocs basats en el llançament de bolles –
el fet de jugar amb els peus tancats i sense impuls– apareix 
el 1907. Etimològicament, sembla provenir de l’expressió 
francesa pieds tanqués, peus tancats o junts. La Federació 
Balear de Bitlles fou fundada el 1968. Curiosament, la 
petanca també va pertànyer a la mateixa federació fins al 
1985, quan es fundà la Federació Balear de Petanca. És una 
federació primerenca a escala estatal si tenim en compte 
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que l’espanyola fou creada el 1984. 

En el cas de Llucmajor, s’Arenal és l’indret que més 
jugadors i clubs aglutina. La seva introducció té lloc els 
anys setanta, quan els turistes francesos que s’allotjaven 
a l’Hotel San Diego –Batalla, Droliere, Marcel, Mercks, de 
Bèlgica– hi jugaven a la plaça de Miramar. Poc després, els 
locals començaren a jugar-hi. Fou el 1972 quan es fundà 
el Club Petanca Son Verí. La primera junta directiva estava 
formada per Josep Coll Castell i Pere Canals Morro, 
president i vicepresident, respectivament. La seva seu era la 
Cafeteria Bonet, i anys més tard passà al carrer de la Salut. 
Els encontres es disputaven a la plaça de la platja, davant el 
San Diego. Entre els seus primers integrants com a jugadors 
hi havia Rafel Crespí, Jaume Borràs, Paco Oliva, José 
Quintana, Pere Monserrat, Ernesto Alvarado, Miquel 
Nadal, Andrés Medina, Josep Coll i Josep Oliver. El 1975 
ja tenia dos equips. Aquell mateix any part del Son Verí 
fundà el Club Petanca s’Arenal, presidit per Sebastià Mas 
Ballester. El 1985 el Son Verí tenia les pistes al Tenis Arenal, 
propietat de Pere Canals Morro. Un altre grup de jugadors 
del Son Verí se segregaren per fundar el Club Petanca 
Cabrera. Li seguiren les fundacions del Club Petanca La 
Huerta –ja desaparegut–, el Club Petanca Son Sunyer i el 
Club Petanca Sa Talaia. Pel que fa a altres clubs dins del 
terme de Llucmajor, el primer fou el Deportivo Bahías, i 
seguiren l’Atlético Llucmajor, Amigos de Bahías, Jubilados 
de Bahías –que s’ajuntaren amb el nom de Mayores Bahías– 
i el Tolleric (organitzador del Memorial Cristina Tonelli de 
Petanca). El 1974 el Son Verí organitzà els campionats 
d’Espanya en totes les seves categories. El mateix club ha 
organitzat durant trenta-cinc anys el Torneig de les Festes 
de s’Arenal, el Campionat de Veterans –juntament amb 
la Federació de Petanca de les Illes Balears– i el Torneig 
Aniversari. 

S’Arenal tenia –en el moment de la seva construcció– 
les úniques pistes cobertes de l’Estat, situades al Camp 
Municipal d’Esports de s’Arenal, entre el camp de futbol i el 
pavelló poliesportiu. Hi juguen els clubs Son Verí i Cabrera 
de s’Arenal. El Son Verí rebé el premi Arenaler de l’Any 
(2012), juntament amb el Club Nàutic s’Arenal i el Bàsquet 
Playa-Bahía.

Taekwondo
La Federació Balear de Taekwondo fou constituïda el 
1988, després de segregar-se de la de judo i disciplines 
associades. Aquest esport arribà a Mallorca de la mà 
del mestre In Sum Li, coreà de nacionalitat, al Judo Club 
Palma. Entre els llucmajorers que destaquen en aquest 
esports trobam Pedro Campillo Frontera (Palma, 1975). 
Vinculat a Llucmajor –hi viu i hi treballa–, ha estat vint-i-
cinc vegades campió d’Espanya, campió del món per la 
Global Taekwondo Federation (Miami, 2002), subcampió del 
món (Corea, 2007), dues vegades Campió d’Europa (2007 i 
2009), i ha estat també el primer taekwondista de l’Estat a 
ingressar en el Hall of Fame of Taekwondo (2013), amb seu a 
Nova York. 

Així mateix, Patricia Camino Ortega (Madrid, 1988), 
vinculada a Llucmajor, on viu i treballa, aconseguí un tercer 
lloc al campionat del món de poomsae per equips (2009) i 
fou subcampiona del món de poomsae per equips (2011). 
Marta Oliva Solano (Llucmajor, 1993) ha estat campiona 
d’Espanya infantil (2002 i 2003). 

A Llucmajor hi ha hagut els clubs següents: Gimnasi 
Shoto-Kan –que agrupava les disciplines de taekwondo 
i gimnàstica–, el Club Skorpio –taewondo, kickboxing, 
gimnàstica i halterofília–, el Magic Sport Studio 06, la Unió 
Taekwondo Koryo –taekwondo, hapkido, kickboxing i 

atletisme–, l’Escola Taekwondo Hwarrang Llucmajor, el Club 
de Taekwondo Llucmajor i el Taekwondo Club Sung-Do. A 
més, Patricia Camino Ortega ha estat subcampiona del 
món i campiona d’Europa per equips de poomsae (2015).

Tennis
Aparegut com altres disciplines esportives –com el futbol 
o atletisme en pista, per exemple– el tennis començà a 
practicar-se en el recinte interior de velòdroms i voltadores. 
En el cas de la raqueta, ja es practicava a Mallorca el 1899. 
Entre els practicants d’aquest esport destaca Pere Clar 
Rosselló (Llucmajor, 1986). Coincidí amb Rafel Nadal al 
Programa de Tecnificació de la llavors Escola Balear de 
l’Esport. Ha estat campió de les Illes Balears cadet i absolut, 
semifinalista en el Campionat d’Espanya Júnior i té sis títols 
Future. El 26 de juliol de 2010 assolí la millor posició de 
l’ATP, la 237. Tot i no ser nascut a Llucmajor, Carles Moyà 
i Llompart (Palma, 1976) prové d’una família llucmajorera. 
Tennista professional mallorquí, fou el primer tennista de 
l’Estat espanyol a arribar al número 1 del rànquing individual. 
Va guanyar un títol de Grand Slam (Roland Garros 1998) i 
una Copa Davis amb l’equip espanyol l’any 2004. Es casà 
a Llucmajor amb Carolina Cerezuela (2011). Per altra part, 
Andreu Puigserver Rigo (Llucmajor, 1965) va ser jugador, 
entrenador i constructor de pistes de tennis. Ha construït 
pistes per a federacions, acadèmies i clubs de prestigi de 
l’Estat, així com pistes per disputar torneigs ATP, WTA, 
Davis (deu eliminatòries) i cinc torneigs Fed. Cup. Entre 
les construccions més destacades s’hi compten les pistes 
on es disputà la final de la Copa Davis al Palau Sant Jordi 
(Barcelona, 2000), que disputaren les seleccions d’Espanya 
i Austràlia; la Copa Davis, que disputaren les seleccions 
d’Espanya i Holanda (Coliseu Balear, Palma, 2004), i el 
Màsters 1000 (Madrid, 2011) –curiosament, de terra batuda 
blava.

A Llucmajor s’hi disputen l’ITF Tennis Europe Llucmajor 
U12. El Club Tennis Arenal té tres pistes de tennis de terra 
batuda, una pista esquaix i quatre pistes de pàdel. El Club 
Tennis Llucmajor disposa de quatre pistes de pista dura, i el 
Club Sitc, de dues pistes quick, dues pistes green-set i sis 
pistes terra batuda. Es troba situat as Puigderrós. 

Sense deixar els esports de raqueta, el pàdel té sis clubs 
i quinze pistes a Llucmajor (2018). Així, el Club Arenal - 
Son Verí amb vuit pistes; el Club Nàutic s’Estanyol, amb 
quatre, el SITT Sport Center, amb tres; l’Hotel San Diego 
–s’Arenal–, amb una; el Marriot’s Golf Son Antem, amb 
una, i el Pàdel s’Aigua Blava, amb una, conformen el total 
d’instal·lacions. 

Triatló
El triatló comença a tenir adeptes a Mallorca els anys 
vuitanta del segle xx. El 1988 se celebra un triatló a 
s’Arenal. Guanyà en categoria masculina Joan Andreu 
Trobat. El 1994 té lloc el primer Triatló Popular Ciutat de 
Sóller. El 1996 es funda el Club Intersport-Kenia, de Palma. 
Com a secció del CN Llucmajor, el triatló compta amb 
un esportista de renom internacional: Joan Nadal Clar 
(Llucmajor, 1980). Considerat un dels millors triatletes de 
les Illes Balears, es proclamà campió del món de triatló de 
la categoria grup d’edat 30-35 anys (2016) i subcampió 
del món de duatló en la mateixa categoria (2014). Per altra 
part, i representant el mateix club que Nadal, Rafel Adrover 
Caldentey aconseguí un vuitè lloc al Campionat d’Espanya 
de Triatló (Banyoles, 2018) en categoria cadet masculí. El 
Club Natació Llucmajor (secció Triatló) organitzà (2010) la 
I Travessia Nedant a s’Estelella (platja es Racó de s’Arena) 

de s’Estanyol de Migjorn. Amb un recorregut en triangle de 
1.200 m, era oberta a totes les categories.

Vela
Llucmajor té dos ports esportius: el Club Nàutic de s’Arenal 
(1952) i el Club Nàutic de s’Estanyol (1970). El primer sorgí 
amb la finalitat d’oferir aixopluc a embarcacions tant del 
terme com de fora –Palma i es Molinar, principalment. El 
1965 la junta del club reclamà la construcció d’un port 
esportiu d’hivernada. Aquest fou inaugurat el 1969. El club 
té equips de regates de les classes Optimist, Laser i 420, i 
un currículum esportiu remarcable. Entre els seus principals 
èxits internacionals destaquen els campionats del món 
aconseguits per Xavier Antich i Pedro Terrones en 420 
(2013), i Maties Bonet en Platú 25 (2006); el subcampionat 
del món de José Carlos Frauen (1983) en Optimist, i en 
Europe (1985), Catalina i Maria Darder en 420 (1989), i el 
tercer lloc de Josep Miquel Ramis i Antoni Morro en el 
mundial de 420 (1987). El regatista del club Marc Patiño 
Jordi (Llucmajor, 1979), fou subcampió del món d’optimist 
(Argentina, 1992). Vinculat al club, cal destacar Antoni 
Ripoll Albertí (Palma, 1957). Llicenciat en INEF i professor 
de la Facultat de Ciències de l’Esport i Educació Física 
a A Coruña, és l’entrenador de l’Estat més guardonat de 
la història, amb quatre medallas d’or i una de plata en 
categoria olímpica. Fou director esportiu del Club Nàutic de 
s’Arenal i entrenador olímpic des de Seül 1988 fins a Pequín 
2008, quan passà a ser entrenador olímpic (Londres 2012) 
de la selecció austríaca de 470. El 2013 tornà a la RFEV com 
a director de preparació olímpica per a Rio 2016. 

En el club de s’Arenal han tingut lloc infinitat de proves 
de gran renom. Des del Trofeu Princesa Sofia, que es fa 
cada any i que és una de les regates més prestigioses 
després dels Jocs Olímpics, fins a diversos campionats 
del món, com varen ser els de la classe finn de 1986, 
el d’Europa de 1998 i el de 470 el 1998. El Club Nàutic 
s’Arenal rebé el premi Arenaler de l’Any (2012), juntament 
amb el Club Petanca Son Verí i el Bàsquet Playa-Bahía. 
Pel que fa al Club Nàutic s’Estanyol, cal cercar els inicis 
als anys seixanta del segle xx. En aquelles dates, es 
calcula que hi vivien durant tot l’any unes trenta-cinc 
persones, la majoria pescadors professionals. A poc a 
poc, i sobretot als estius, era freqüentada per famílies 
tant de Llucmajor com de s’Arenal. La pesca esportiva i la 
pràctica dels esports nàutics eren alguns dels reclams. La 
necessitat de fer un refugi segur per als pescadors i nous 
patrons d’embarcacions propicià la construcció del club i 
posteriorment s’hi constituí el club esportiu. 
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Ample on hi participa com a fotògrafa i redactora de temes 
esportius de Llucmajor, entre d’altres. En l’àmbit esportiu és 
de destacar la seva labor en la documentació gràfica dels 
diversos esdeveniments esportius del municipi, així com els 
seus articles de la mateixa temàtica en la referida revista.

Així mateix l’Ajuntament de Llucmajor, a través de la 
Regidoria d’Esports, celebra anualment –des de 2011– un 
acte de reconeixement als esportistes locals destacats. En 
les diverses gales, hi han estat reconeguts els esportistes o 
tècnics següents: 

ESPORTISTES DESTACATS 
2010-2011
ATLETISME. Enrique Cots Merino; Rubén Fajardo Tomàs; 
Alberto Alcalde Casino; Silvana López Lumbreras; Alejandro 
Liñan Rimmer; Fran de La Insua Sunyer, campió de Balears 
de 1.000 m i campió de Baleares de perxa; Joan Noguera i 
Manuel Hidalgo. 
BALL ESPORTIU. Xisco Dopico Martínez, Francisca Forteza 
Riera, Pere Garau Álvarez, Ana Català Moreno, Sergi Pons 
Duran, Ana Plaza Vilches, Manuel Ruiz Bustos i Silvia Matias 
Cuesta.
BÀSQUET. Inmaculada Zanoguera Garcías, Joan Tomàs 
Noguera i Pere Tomàs Noguera.
BILLAR. Guillem Garcias Riera.
CICLISME. Llorenç Tomàs Tomàs.
COLUMBOFÍLIA. Tomeu Miralles Puigserver.
FOTOGRAFIA SUBAQUÀTICA. Antonio Cirer i María 
Martínez.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA. Catalina Vives Guasp.
GIMNÀSTICA RÍTMICA. Jamine Fernández de Peñaranda 
Mateu, Alba Fernández de Peñaranda Mateu, Andrea Pérez 
García, Andrea Álvarez Casas, Joana García Tugores, Marina 
Romero, Mita Adrover, Jennifer López, Alba Mesquida, Lena 
Tomàs, Eva Morey, Alba Torrens, Malén Noguera, Cristina 
Salas, Aina Cunete, Miriam Liébanas, Andrea Álvarez, M. 
Xesca Mas, Margalida Barceló, Sara Perelló, Lidia Perelló, 
Lucia López, Inés Pérez, Núria Orell, Nerea Pedreira, Ariadna 
Fornaris, Neus Garí Garí, Nina Lucht i Laura Mañogil.
KICK BOXING. Juan García Campos, Christian Barrionuevo 
i Gabriel García Campos.
NATACIÓ. Miquel Noguera, Joan Noguera i Sergio Heredia.
PESCA. Jaume Llabrés Pizà, Guillermo Ballester i Vicens 
Monerris.
PESCA D’EMBARCACIONS. Juan Salvà, Víctor Rigo, José 
Antonio Villalobos i José Moragues.
PETANCA. Juan José Sánchez Martorell, Arnaldo Homar 
Amengual, Gabriel Rosselló Torrens, José Antonio Astorga 
Delgado, Catalina Mayol Gómez, Melani Homar Mayol, M. 
José Pérez Adelino, M. Elena Pérez Adelino, Antonia Adelino 
Grimalt, Daniel Barbero López, Juan Carlos Oliver Reverte, 
Miquel Mas Pons, Marco Antonio Galindo, José Vidal, Luís 
Minguell i Roberto Carlos López.
TAEKWONDO. Pedro Campillo Frontera, Andreu Duran 
Vicens, Patricia Camino Ortega, José Antonio Rosillo 
Atencia, José Luís Sáez Franco, Devamma Miró Ledesma, 
Irene Muñoz, Verónica Bermúdez Vilapriu, Manuel Duran 

González, Janosch Reiner Franke, Gerard Franco Domingo, 
Estefanía Escobar Prats, Alfredo Bianchi Bleda, David 
Calmaestra Far, Catalina Vives Guasp, Joana Vives Guasp, 
Lluïsa Torrelló Català, Joan Amengual, Marta Vera i Jorge 
González.
TRIATLÓ. Paula Oliver, Miquel Noguera, Joan Noguera i 
Marina Gorrias.
VELA. Toni Frau, Adrià Barceló, Óscar Lacoma, Paula 
Barceló, Cata Homar, Laura Antich, Elena Reus, Lia López, 
M. Antònia Tous, Hernán Celli, Justo Martínez, Marc Pallicer, 
Joris Menno, Aina Jordi, Marina Bonet, Ana Coll, Inés 
Cabrer, Félix Comas, M. Àngel Gamarra, Matías Bonet, 
Marc Patiño, Juanjo Barceló, Joan Colom, Ricardo Arnau, 
Inés Valls, Pedro Terrones, Juan Carlos Serrano, Bar Halevy, 
Carlos Tormo, Aina Colom, Inés Sastre, Miquel Toni Llambias 
Clar i Valerio Petris.
VOLEIBOL. Francesca Rebassa Xamena.

ESPORTISTES DESTACATS 
2012-2013
ATLETISME. Alejandro Liñán Rimmer, Jorge Soler Cantero, 
Silvana López Lumbreras, David Abrines Karbowski, Enrique 
Cots Merino i Rubén Fajardo Tomàs.
BÀSQUET. Inmaculada Zanoguera, Joan Tomàs Noguera, 
Pere Ferrater Bastan, Damià Ripoll Taberner, Guillem 
Llompart Suau, Rafael Mas Seguí, Eduardo Fernández 
Becerros, Tomeu Miralles Tomàs, José A. Lirola Oliver, 
Norbert Schiblehut, Llorenç Mercer Suau, Tomeu Antich 
Gómez, Joan Clar Duran i Alejandro Rubio.
BALL ESPORTIU. Sergi Pons Duran, Pere Garau Álvarez, 
Ana Català Moreno, Xisco Dopico Martínez, José Antonio 
Ibergallartu Rodríguez, M. Magdalena Munar, Manuel Ruiz 
Bustos, Francesc Cañellas Taberner, M. del Mar Ginard 
Puigserver, Pedro Blanquer Sagreras i Catalina Tomàs 
Nadal.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA. Catalina Vives Guasp.
GIMNÀSTICA RÍTMICA. Joana García Tugores, Marina 
Romero Rodíguez, Mita Adrover Llompart, Jennifer López 
Torres, Alba Mesquida, Lena Tomàs Cebrián, M. del 
Mar Febrer Sastre, Paris Taberner Salvador, Marina de 
Santiago López, Neus Garí Garí, Maria Motta Cànovas, 
Nerea Pedreira Tato, Núria Orell Tamarit, Malén Noguera 
Bonilla, Lucía López Verdú, Mireya Ramírez García, Jasmine 
Fernández de Peñaranda, Alba Fernández de Peñaranda, 
Andrea Pérez García i Andrea Álvarez Casas. 
NATACIÓ. Joan Noguera Tomàs, Miquel Noguera Tomàs, 
Jaume Sastre Galarzo i Elena Roig Seguí.
PÀDEL. Iván Risueño López.
PESCA (CURRICÀ COSTANER). Vicente Monerris Gomila.
TAEKWONDO. Marc Lucas Casas, Gerard Franco Domingo, 
Prudencio Llanera Díaz, Carlos Marcelo Ceballos, Irene 
Muñoz, Apol·lònia M. Salvà Servera, Candela Ailen Ceballos 
i Jorge González Pascual.
TENNIS. Pedro Clar Rosselló.
TENNIS TAULA. Jaume Pañella Fullana.

VELA. Paula Barceló Martín, Adrià Barceló Martín, Pedro 
Terrones Garí i Óscar Lacoma.
VOLEIBOL. Francesca M. Rebassa Xamena.

ESPORTISTES DESTACATS 
2013-2014
ATLETISME. Daniel Ramírez Escribano, David Abrines 
Karbovski, Enrique Cots Merina, Joan Moragues Pericàs, 
Laura Olmo Naranjo, Rubén Fajardo Tomàs, Manuel Hidalgo 
Sarmiento i Manuel Hidalgo Gálvez.
BALL ESPORTIU. José A. Ibergallartu Rodríguez, M. 
Magdalena Munar Cardell, Francesc Cañellas Taberner i 
Núria Nebot Monleón.
ESCACS. Susana Rubert Alfonso.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA. Daniel Erustes i Juan Monserrat.
GIMNÀSTICA RÍTMICA. Judith Roig, Verónica Jiménez, 
Lara Nawi, Jasmine Fernández, Paula Ju Rodríguez, Abril 
Gómez, Beatriz Cañizares, Neus Estrany, Aina Torres, 
Alexandra Ferrà, M. Xesca Mas Garau, Joana Aina Arraez, 
M. del Mar Morey, M. Antònia Bermejo, Júlia Li Sastre, Aina 
Sánchez, Neus Navas, Laia Ivachich, Marga Garau i Nieves 
Hurtado.
KICK BOXING. Cristian Barrionuevo Gruber.
MOTOCICLISME. Toni Vidal Llovera.
NATACIÓ. Miquel Noguera Tomàs.
PETANCA. Marco A. Galindo, Roberto Carlos López, Luis 
Minguell, Javier Caballero Villalonga i Daniel Barbero López.
TAEKWONDO. Apol·lònia Maria Salvà Servera, Laura 
Oliver Fajardo, Núria Gutiérrez Sánchez, Yolanda Molina 
Rodríguez, Cristina Frías López, Inés Gutiérrez Sánchez, 
Bernat Tomàs Noguera, Marc Binimelis Servera i Marc Lucas 
Casas.
TENNIS: Dami Edibson.
TRIATLÓ-DUATLÓ: Joan Nadal Clar i Biel Forteza Ferrer.
VELA: Paula Barceló. 

ESPORTISTES DESTACATS 
2014-2015
ATLETISME. Daniel Ramírez Escribano, Ángela Guijarro 
Cobo, David Abrines Karbovski, Rubén Fajardo Tomàs, 
Tessandra García Navio i Enrique Cots Merino.
BALL ESPORTIU. Francesc Cañellas Taberner, Marc Pons 
Duran, Sergi Pons Duran, Catalina Tomàs Nadal i Pedro 
Blanquer Sagreras.
BÀSQUET. Inma Zanoguera i Marc Castro.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA. Daniel Erustes, Alejandro 
Erustes, Àlex Roig, Adrián Mingorance i Álvaro Pujals.
GIMNÀSTICA RÍTMICA. Luna Olmazábar, Carla Jiménez, 
Chloe Mayans, Neus Gelabert, Beatriz Cañizares, Claudia 
Rubert, Jasmine Fernández, Paula Barber, M. Antònia 
Bermejo, M. del Mar Morey, Caterina Muñoz, Isabel 
Martínez, Eugènia Garí, Noemí Lagüela, Paula Mayol i Iria 

Altres referències esportives 
relatives a Llucmajor
Relacionada amb el municipi cal esmentar la creació de 
dues entitats llucmajoreres relatives a l’esport. S’ignora 
la finalitat i l’extensió de la relació d’esports que promovia. 
Es tracta del Centre Esport de Lluchmayor, el reglament 
del qual duu la data del 2 de febrer de 1931. La comissió 
directiva estava integrada per Sebastià Ramiro Salvà, 
president; Antoni Salvà Catany, vicepresident; Antoni 
Barceló Garcias, secretari; Bernat Contestí Salvà, 
vicesecretari; Llorenç Puig Font, comptador; Pere Antoni 
Salvà Mòjer, tresorer, i Andreu Compay Clar, Sebastià 
Catany Julià, Gabriel Tomàs Ferratjans, Damià Font 
Jordi i Maties Salvà Llabías, vocals. El segon dels clubs 
fou el Club Deportivo Lluchmayor, amb seu social situada 
a la plaça Major, 31. La junta directiva estava formada 
per Llorenç Noguera Noguera, president; Rafel Ginard 
Contestí, vicepresident; Gabriel Pons Alzina, secretari; 
Guillem Pastor Fullana, vicesecretari; Antoni Roig Salvà, 
tresorer; Joan Monserrat Mut, comptador; Joan Taberner 
Mut, vocal primer; Antoni Llompart Mas, vocal segon; Julià 
Mòjer Jaume, vocal tercer; Sebastià Mas Salvà, vocal 
quart, i Rafel Salvà Mulet, vocal cinquè. Robert Kuratore, 
Lluc Mas Pocoví i Jaume Balaguer impartien classes 
de judo (1983), jujutsu i gimnàstica de manteniment i de 
musculació (1986) al Dojo Kodokan (c/ Major, 39).

Pel que fa a personalitats relacionades amb l’esport, cal 
parlar de Pere Canals Morro (Santa Maria del Camí, 1942). 
Fill d’Andreu Canals Perelló, és un empresari turístic i 
promotor esportiu mallorquí. La seva família es va establir a 
s’Arenal el 1946. Ha estat president de la Cooperativa Son 
Sunyer i d’Agama, regidor de l’Ajuntament de Llucmajor 
(1970-78) i fundador de l’Associació d’Hotelers de la Platja 
de Palma (1976), de la qual ha estat secretari durant quinze 
anys. Va fundar també el Club Ciclista Arenal i la Unió 
Esportiva Arenal. Durant dos anys va ser president del 
Veloç Sport Balear i president de la Federació Balear de 
Ciclisme (1969-1972). Va ser també fundador del Club de 
Cotxes i Motos Antics Es Pistó, i president de l’Associació 
de Persones Majors de s’Arenal de Llucmajor (2010-2011), 
de la qual ara és president honorari. Entre altres distincions 
ha estat Arenaler de l’Any de la revista S’Unió de s’Arenal 
(1984). El 2000 va rebre la Medalla d’Argent de Foment del 
Turisme de Mallorca i el 2007 el Premi Ramon Llull. És autor 
dels llibres S’Arenal que he viscut. Solimar 50 anys (2006), 
S’Arenal que m’han contat. San Diego 50 anys (2010), 
Ciclisme a s’Arenal (2011) i S’Arenal - Can Pastilla. Platja de 
Palma (2013). Bartomeu Sbert Barceló (Llucmajor, 1933-
2017) col·laborà en mitjans escrits i va ser corresponsal a 
Llucmajor dels diaris Baleares i Última Hora. Fou president 
de la Federació Balear de Boxa i autor, entre d’altres, de la 
Historia del Unión Deportiva Arenal. Bodas de plata de su 
fundación (1970-95), (1995) i d’Historia del Club Petanca 
Son Verí. Bodas de plata de su fundación (1972-1997), 
(1997). El 2012 rebé l’Estàtua de Jaume iii, atorgada per 
l’Ajuntament de Llucmajor amb motiu del 25è aniversari 
de la revista S’Unió de s’Arenal, de la qual era el director i 
redactor. Joan Noguera Vidal (Llucmajor 1966), llicenciat 
en INEF i entrenador superior de natació i ciclisme, és 
professor d’Educació Física a l’IES Porreres. Començà 
a jugar a bàsquet a Llucmajor fins que successives 
lesions li provocaren l’abandó d’aquest esport el 1989. 
Posteriorment, s’inicià en el triatló (1991) tant a Eivissa com 
a Mallorca. En aquest esport fou finisher (Eivissa, 1997) 
a l’Home de Ferro, i participà al Campionat d’Espanya –
selecció balear– a Posados (Còrdova). Altrament, Coloma 
Julià Adrover (Llucmajor, 1949) fou professora –jubilada– de 
l’IES Llucmajor, impulsora de la delegació de Llucmajor de 
l’Obra Cultural Balear i de la revista Llucmajor de Pinte en 
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Moratalla.
MOTOCICLISME. Toni Vidal Llovera.
NATACIÓ. Miquel Noguera Tomàs.
PESCA (CURRICÀ COSTANER). Vicente Monerris Gomila, 
Martí Serra Sabater, Mateu Coll Font, Jaume Llabrés Pizà, 
Guillermo Ballester Gornals, Sebastià Oliver Colom i Antonio 
Enseñat Tur.
PETANCA. M. José Pérez Adelino, Margarita Vicens Montia, 
Javier Caballero Villalonga, Marco Antonio Galindo, Luís 
Minguell i Roberto C. López.
TAEKWONDO. Apol·lònia M. Salvà Servera, Laura Oliver 
Fajardo, Pau Caldentey de la Iglesia, M. del Mar Cardell 
Corraliza, Verónica Bermúdez Vilapriu, Denny Sastre Beltrán, 
Cristina Frías, Bernat Tomàs Noguera, Manuel Hidalgo 
Sarmiento, Núria Pou, Inés Gutiérrez i Yolanda Molina.
TRIATLÓ. Joan Nadal Clar.
VELA. Paula Barceló, Adrián Barceló i Pedro Torrens.
MENCIÓ HONORÍFICA. Sebastià Puigserver Adrover 
(escacs). 

ESPORTISTES DESTACATS 
2016- 2017
ATLETISME. Adrián Vadell Benavente, Daniel Ramírez 
Escribano i Manuel Duran González.
BALL ESPORTIU. Marc Pons, Sergi Pons, Francesc 
Cañellas Taberner i M. del Mar Ginard Puigserver.
CICLISME. Llorenç Tomàs Tomàs.
FUTBOL. Fernando Ayudarte, Joan Brasil, Martí Arasa, 
Javier Franco, José Román Ferrari, Sergine Sall, Andrés 
Zafra, Daniel Hernaez, Roberto Ferreira, Borja Sánchez, 
Xavier Hernández, Ramón Peset, Christian Martinez i 
Francisco Cobo.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA MASCULINA. Íker Múñoz, Iván 
Pujals, Rubén Carnicero, Álvaro Pujals i Àlex Roig.
GIMNÀSTICA RÍTMICA. Zaira González, Salma Salinas, M. 
José Veigas, Noemi Lagüela, Inés Vidal, Paula Mayol, Iria 
Moratalla, Joana M. Verger, Aina Serra, Joana Aina Arraez, 
Jasmine Fernández, Lara Nawi, Neus Navas Pascual i Irene 
Echauri. 
NATACIÓ. Miquel Noguera Tomàs.
PESCA (CURRICÀ COSTANER). Vicente Monerris.
PETANCA. Marco Antonio Galindo Camino, Luis Minguell 
Canet, Roberto C. López Ferrer, José Vidal, Antonio Ruiz, 
Rafael Garcias, Luis Antonio Caballero, Manuel Yergas, 
Javier Caballero, Mateo Cortés i Daniel Barbero.
TAEKWONDO. Alba Molina Rodríguez, Yolanda Molina 
Rodríguez, Inés Gutiérrez, Manuel Hidalgo Sarmiento, Pilar 
Sánchez Parra, David Martínez i Cristina Frías. 
TRIATLÓ. Joan Nadal Clar i Biel Forteza Ferrer.
VELA. Paula Barceló, Maria Perelló, Clara Llabrés, Pau 
Homar, Pau Mesquida i Andrea Torres.
TÈCNIC. Adrian Barceló (Optimist i 420).

Pel que fa a les entitats esportives censades a Llucmajor 
no referides anteriorment, cal esmentar XD Dance Sport i 
el Club CBE Marina –ambdós dedicats al ball esportiu–; el 
Club de Dards Bar Manolo, el Club de Dards Flying Haggis 

Darts, el Club de Dards Los Caracoles –tots ells dedicats 
a l’esport dels dards–; el Grup Muntanyisme Llucmajor 
i el Club Esportiu Rovellas –aquest últim, amb seccions 
de carreres de muntanya i escalada–; el Club Foners de 
Mallorca –de tir de fona–, i l’Asociación Deportiva Club 
Arenal-Llucmajor –de voleibol, amb seccions de bàsquet i 
futbol. 

Quant a esdeveniments no indicats anteriorment, cal 
dir que el juny de 2016 se celebraren a Mallorca els I 
Jocs Mundials d’Esport d’Empreses. Les seus foren 
Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Santa Maria i 
Andratx. Hi prengueren part més de 5.000 esportistes 
en 21 modalitats esportives. Altrament, l’Ajuntament de 
Llucmajor promocionà el turisme esportiu i cultural de tot 
l’any a la mostra de turisme internacional Fitur 2018. Entre 
les propoestes en destacaren la promoció de les rutes 
amb bicicleta i senderistes, Capocorb, Son Mut Nou. Així 
mateix, l’octubre de 2018 se celebra Llucmasport –19-21 
d’octubre–, primera fira dedicada a l’esport a Llucmajor. 
La mostra reunirà entitats, clubs, federacions, empreses i 
altres agents de l’àmbit esportiu del municipi de Llucmajor. 
Entre els seus objectius hi són el dotar d’espai promocional 
a entitats esportives i empreses relacionades amb el món 
de l’esport, fomentar la pràctica de l’esport a la població 
en general, els hàbits saludables que ens proporciona, així 
com les diferents activitats que es poden trobar al municipi, 
i cohesionar el teixit social i esportiu. Entre les activitats, 
al Claustre de sant Bonaventura s’hi farà una mostra de 
la història de l’esport a les Illes Balears i a Llucmajor, 
concretament, que comptarà amb la col·laboració del Centre 
d’Interpretació de l’Esport de les Illes Balears –GOIB– a 
través d’una exposició del seu material museístic repessant 
la història de l’esport, una mostra fotogràfica dels principals 
esdeveniments esportius del municipi i una exposició 
documental de la història del seu l’esport.

Pel que fa a instal·lacions esportives municipals, 
Llucmajor disposa de dos poliesportius coberts –un a 
Llucmajor i l’altre a s’Arenal. El primer, situat al carrer de 
l’Esport, té un camp de futbol (1966), un pavelló cobert 
(1983), dues pistes de tennis (1988), piscina climatitzada i 
piscina exterior (2004), spa, sala de fitnes i sala de ciclisme 
(indoor cycling). El segon, situat a l’avinguda d’Europa, 
té piscina –25 m, sis carrils–, camps de futbol, sales 
multifuncionals, sala de ciclisme i pista de petanca coberta. 

Llucmajor és una de les poques localitats de l’illa que 
presenta duplicitat d’instal·lacions esportives d’aquest 
tipus. En destaca per les seva qualitat la pista de bàsquet 
de Llucmajor. L’Ajuntament de Llucmajor i el Consell 
de Mallorca, mitjançant el Pla Especial d’Inversions 
Financerament Sostenibles 2016-2017 de la institució insular 
destinaren 650.000 euros a la col·locació de panells solars 
en els pavellons esportius de s’Arenal i Llucmajor, amb la 
finalitat d’abastir d’aigua calenta les instal·lacions. Entre les 
altres dades esportives, a tall de curiositat, volem destacar 
que Llucmajor té un carrer dedicat a l’esport –on s’ubica el 
Poliesportiu Municipal de Llucmajor.

Miquel S. Font Poquet
Centre d’Interpretació de l’Esport de les Illes Balears
Fundació per a l’Esport Balear
Direcció General d’Esports
Conselleria de Cultura, Participació i Esports
GOIB
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