
Neix el 23 de juliol de 1953 a Barcelona. Va estudiar una formació professional

d'especialització en secretariat administratiu i en 1975 es traslladà  Barcelona. El

setembre del mateix any  retorna a Palma i assisteix a un seminari sobre marxisme

que imparteix Pere Bordoy el mateix mes d'octubre. 

Posteriorment, el gener de 1976, és quan resulta acceptada finalment com a

membre del PSOE a la clandestinitat. El juny de 1976 és enviada a Madrid en

qualitat de secretària d'Administració del PSOE clandestí a una reunió a la seu del

PSOE al carrer de Santa Engràcia. Allà, després d'una trobada de caràcter tècnic és

detinguda i retinguda a la Direcció General de Seguretat a la Puerta del Sol fins a

les 23.00 hores del mateix dia. Un cop alliberats, a les portes de la comissaria els

esperaven històrics del PSOE com Carmen Bloise, Luis Gómez Lorente i Eduardo

"Lalo" López Albizu. Quan va tornar a Mallorca s'adona que aquest fet havia tingut

un fort ressò a la premsa local on s'havia destacat el seu nom.

Durant la campanya electoral de 1977 va ser convidada a participar amb un discurs

a un míting a la Plaça de Toros de Palma on va intervenir Felipe González. 

S'afilià a UGT l'any 1976 i és una de les seves fundadores, arribant a coordinar un

dels primers processos electorals sindicals, el de 1978.  

Durant la seva activitat com a regidora a l'Ajuntament de Palma va impulsar el

primer Reglament de Participació Ciutadana, ja que li va permetre tenir molt

contacte amb el teixit associatiu veïnal que en aquella època vivia el seu millor

moment. Posteriorment, com a presidenta de l'empresa pública EMAYA, va

millorar l'atenció a la ciutadania incorporant les rutines de neteja diàries.  

Actualment Llompart segueix activament la vida política de la ciutat i del país i

resideix a Marratxí.
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