
 

 

 

CLUB CICLISTA LLUCMAJOR 

· Fundat el 1930 · 

 

Presentació del Club Ciclista Llucmajor, amb la intenció de 

captar patrocinadors i ajudants per tal de poder desenvolupar 

les tasques pròpies d’un equip ciclista. 
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PRESENTACIÓ DEL CLUB 

El Club Ciclista Llucmajor és una entitat que va ser fundada durant l’inici 

dels anys 30 pel llucmajorer Antoni Llompart, amb la finalitat de poder 

organitzar curses, motivat per la bona marxa del seu fill, en Miquel 

Llompart. 

Després d’uns anys d’inactivitat, el club va ser reprès l’any 1979 per 

Joan Oliver Boscana i Martí Pascual, els quals van aprofitar l’existència 

de bons corredors al poble per fer campanya i promocionar el club. 

Des d’aleshores són molts els noms que han passat pel Club, tant 

d’integrants de la Junta Directiva com de corredors, sent un dels noms 

més sonats el den Jaume Salvà, que arribà a ser professional i participà 

a importants voltes per etapes del circuit internacional. 

Actualment, el club acumula certs anys en que la seva activitat s’ha basat 

únicament en l’organització de proves tant competitives com 

cicloturistes, havent estat durant molts anys un referent en l’organització 

de proves per a categories base, que tenien la catalogació de 

campionats regionals per part de la Federació de Ciclisme de les Illes 

Balears. 

 

ESDEVENIMENTS ORGANITZATS 

El Club Ciclista Llucmajor organitza actualment tres proves durant la 

temporada ciclista, de les quals dues són de tipus cicloturista i l’altra de 

ciclisme de competició: 

100km de Sa Marina de Llucmajor 

Prova cicloturista que es celebra durant el mes de maig o juny i que 

acostuma a reunir un centenar de participants. 

Inclou una paella a l’arribada al Passeig de Llucmajor, on tots els 

participants poden compartir un moment, aquesta vegada sense 

haver d’estar pendents de la carretera. 

 

 



Trofeu Sant Jaume 

Prova de ciclisme competitiu per a la categoria Open, que comprèn 

tots els corredors de més de 18 anys, i amb sortida i meta a 

s’Estanyol de Migjorn. 

Es fan quatre voltes al circuit format entre s’Estanyol, la carretera 

dels Presos i Sa Ràpita. 

 

Marxa Ciclista a ses Piquetes des Pèlec 

Marxa Popular que cada any, en motiu de les fires, organitza el 

Club Ciclista Llucmajor i que aconsegueix reunir més de 1500 

participants, en un recorregut que va des del Passeig de Llucmajor 

fins a Ses Piquetes, on per invitació de l’Ajuntament es serveix 

berenar i beguda. 

 

CORREDORS PER LA TEMPORADA 2015 

Amb la idea de començar a formar un equip de ciclisme de les 

categories Èlit i Màster, el Club Ciclista Llucmajor compta amb els 

següents corredors de cara a 2015: 

Llorenç Tomàs 

En Llorenç és un jove corredor que nasqué l’any 1991 i 

tornarà a la competició durant l’any 2015 com a èlit. 

Anteriorment, a les categories inferiors, va aconseguir 

diferents medalles d’or als campionats d’Espanya i va 

arribar a participar en un mundial de pista per a juvenils a la ciutat de 

Moscou, a Rússia. 

Rafel Sampol 

En Rafel és un corredor molt carismàtic dins el pilot 

mallorquí, havent participat a curses de forma 

continuada des de fa més de vint anys. Actualment és 

màster 40 i correrà amb el Club Ciclista Llucmajor 

durant l’any 2015. 



Francesc Orfí 

En Francesc és un corredor que nasqué l’any 1987 i 

durant l’any 2014 ha tornat participar a curses amb el 

Club Ciclista Llucmajor, després de romandre quasi 9 

anys sense competir. Entre el seu palmarès s’hi troba un 

campionat d’Espanya de categoria cadet. 

Jorge Lombardía 

En Jorge és un corredor novell, sent la temporada 2015 

la primera en que es traurà llicència i participarà a 

curses. Anteriorment ha fet de guia per a una prestigiosa 

empresa que organitza excursions cicloturistes per a 

estrangers. 

Sergio Gamisans 

En Sergio és un triatleta amb una forma física 

excepcional, que ha decidit provar sort a les curses 

ciclistes durant l’any 2015, i es traurà la llicència amb el 

Club Ciclista Llucmajor. 

 

IDEES DE FUTUR 

En vistes a 2015, el Club vol reprendre l’activitat d’equip amb els 

corredors que s’han especificat i participant a les proves del calendari 

Balear. A més, també es vol tornar a organitzar la prova de s’Estanyol 

que ha estat suspesa durant dos anys per motius econòmics. 

El pla a llarg termini és el d’establir un equip ciclista de categoria Open, 

amb corredors que puguin tenir un nivell competitiu per tal d’aconseguir 

victòries dins el circuit mallorquí. 

Això requereix un gran esforç econòmic, ja que implica la compra de 

roba ciclista, de material i d’un cotxe per seguir les carreres. 

 

 



FORMATS DE PATROCINI 

El Club Ciclista Llucmajor, amb la finalitat de complir amb els seus 

propòsits esmentats, necessitarà: 

 La compra de roba ciclista amb els colors de l’equip i de les 

empreses patrocinadores 

 La compra o lloguer, i manteniment, d’un vehicle amb els colors 

de l’equip i de les empreses patrocinadores per tal de seguir les 

proves a les que es participi 

 La compra de material ciclista per atendre els corredors durant les 

proves 

 La compra d’alimentació: fruita, barretes i gels energètics, begudes 

isotòniques, gel 

 Combustible per a emplenar el dipòsit del cotxe per tal de seguir 

les proves 

 Material i productes per a regalar als sortejos de les proves 

cicloturistes que es realitzen 

 Doblers per al pagament de les ambulàncies, àrbitres i federació 

per les proves que s’organitzen 

Totes aquestes necessitats s’estimen en un pressupost de 3.000€ anuals, 

amb una inversió inicial de 6.000€ per tal de comprar el material de 

que ara mateix no es disposa. 

Amb tot això, el Club Ciclista ha posat diversos formats de patrocini: 

 Plataforma de multi-inversió des de la pàgina web del Club, amb 

diferents nivells de patrocini 

 Cessió de material i productes dels que s’esmenten com a 

necessaris per part dels comerços 

 Patrocini de l’equip per part d’empreses, amb l’adaptació dels 

colors de l’equip als de l’empresa patrocinadora 

 Afiliació de nous socis per ajudar en l’organització d’esdeveniments 

Tots els formats de patrocini tenen un efecte de publicitat en els actes 

que organitzi i participi el Club. 
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Formes de contacte: 

620.696.067 

info@ccllucmajor.com 

www.ccllucmajor.com 

 

 

Si està interessat en col·laborar, empleni la següent 

butlleta i deixi-la a un integrant del Club, o al 

Bar Es Passeig de Llucmajor 

 

Nom  

Telèfon  

E-mail  

Format de 

col·laboració 

 

 

 

 


