CURRÍCULUM VITAE

DADES PERSONALS
Sílvia Rovira Rabinal
25 novembre 1967

ESTUDIS REALITZATS
Soprano lírica titulada superior en l’especialitat de cant, formada al
Conservatori Superior de Música del Liceu , al Conservatori Municipal de
Música de Barcelona i a la Universitat de Santa Bàrbara a Califòrnia, als
E.E.U.U.
Realitza el curs de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona en
docència musical i el treball de recerca enfocat a la docència del cant en el
nostre país.
Realitza diferents postgraus i cursos d’ interpretació així com el certificat d’
Aptitud Pedagògica a la Universitat de Barcelona.

Cursos d’idiomes realitzats:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Certificat nivell C de Català
1991 curs d’italià a Florència (nivell intermedi)
1992 curs de cant amb classes formatives en anglès (nivell intermedi)
1993 curs d’anglès a Swanage (sud Anglaterra)
1996 curs de francès a l’ Institut Francès de Barcelona
1998 curs de francès a l’Alliance Français de Granollers
2002 curs d’alemany a Berlín (nivell bàsic)
2008 curs d’anglès (nivell intermedi) Curs formatiu mestres.
2010 curs d’anglès (nivell intermedi) “
“ “
“ “
2017 curs d’anglès ( «
« ) Edimburg.
2018 Curs d’italià (nivell intermedi) Milà.

Altres cursos realitzats:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Estratègies pedagògiques a l’aula I
Estratègies pedagògiques a l’aula II
Gestió i l’aplicació emocional.
Direcció de grups i reunions. Gestió del temps.
Gestió i gabinet de crisi.
Gestió i preparació de campanyes electorals.
Gestió d’ acollida a nouvinguts.
Tècniques de comunicació política. Oratòria I, II, III

EXPERIÈNCIA LABORAL
1. Funcionària de l’Ajuntament de Castelldefels a les àrees de Governació i
Urbanisme com a Policia Local, Auxiliar Administrativa i Inspector d’Obres i
Activitats.
2. Docència:
a. Docent de Centres d’Ensenyament de Secundària com a professora
de música.
b. Docent al Conservatori Superior de Música del Liceu, com a
professora de cant i cant coral.

3. Cultura: Cantant lírica, soprano. En el vessant operístic ha interpretat els
rols de Gretel en “Hänsel und Gretel” de E. Humperdinck, Barbarina a “Le
Nozze di Figaro” de W. A. Mozart, Pamina, Primera Dama, Papagena a l’
òpera “La Flauta Màgica” del mateix compositor, Serpina en “La Serva
Padrona de Pergolesi i en el repertori del musical el rol de Christine en una
adaptació del “Fantasma de l’ Òpera” de A. Lloyd Webber.
En el camp del repertori liderístic, la interpretació del Lied Alemany, la cançó
catalana i repertori de cançó espanyola, han estat el seu àmbit professional en
aquests darrers anys.

4. Gestió Musical:
a. Fundadora i presidenta de l’ Associació Amics de l’Òpera del Vallès
Oriental amb la qual promou la difusió de la cultura operística, lírica i
liderística mitjançant recitals lírics, conferències, viatges a l’estranger, i
produint òperes en mitjà i petit format.

b. FUMH. Va ser responsable de l’ àrea de Música en la Fundació
Universitària “Martí l’Humà” vinculada a la Universitat Autònoma de
Barcelona, a on gestionava diferents esdeveniments musicals dedicats
tant a l’ espectacle com a la docència de la tècnica de la interpretació
musical.
c. Col·labora activament amb el Real Cercle Artístic de Barcelona amb
exposicions i cursos d’ història de la música i l’òpera en col·laboració
amb la FUMH.

Representat musical
1997-1998 Representant musical del flautista Jean Pierre Rampal a la
península Ibèrica exceptuant el país basc.
1995- 2000 co-representant musical del pianista Michel Wagemans.

COMPROMÍS POLÍTIC

Afiliada al partit dels socialistes catalans PSC va exercir com a Regidora a l’
oposició a l’Ajuntament de Bigues i Riells del 2006 al 2007.
Des del 2015 fins al 2018 ha desenvolupant el càrrec de Regidora de Cultura
de l’Ajuntament de Bigues i Riells representant l’agrupació municipal BIRSIP.
Actualment està de Regidora a l’oposició a l’Ajuntament de Bigues i Riells.

COMPROMÍS SOCIAL

Diagnosticada amb una malaltia oncològica de la sang, dedica els seus
esforços a col·laborar activament amb entitats com Parets contra el Càncer,
Oncovallès i la Fundació Josep Carreras per la lluita contra la leucèmia.
Tanmateix és voluntària activa en projectes d’adaptació cultural i lingüística per
a estrangers, inserció laboral per a estrangeres amb pocs recursos i menjadors
socials.

