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Alcantarilla (Múrcia), 1992. 

El setembre de 2015 finalitza els seus estudis de Grau Superior de violí al 

Conservatori Superior de Música "Manuel Massotti Littel" de Múrcia amb D. Emilio 

Fenoy obtenint les més altes qualificacions. Ha realitzat nombrosos cursos de 

perfeccionament amb prestigiosos professors com ara Vicente Huerta, Wibert Aerts, 

Erik Sluys, Shirly Laub, Joaquín Riquelme (viola solista de l’Orquestra Filharmònica de 

Berlín) i música de cambra amb el Quartet Casals. 

A nivell orquestral ha estat titular i concertino de l'Orquestra de Joves de la Regió de 

Múrcia, amb la qual el 2010 va realitzar una gira pels EE.UU tocant al Lincoln Center 

de Nova York i en un festival de joves orquestres a Chicago sota la batuta de Virgínia 

Martínez. Ha tocat com a col·laboradora amb l'Orquestra Simfònica de la Regió de 

Múrcia i amb l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música Catalana.  

Ha estat guanyadora del primer premi del Concurs de Joves Intèrprets de Vila de 

Molina l'any 2008 i ha actuat com a solista amb l'Orquestra de Joves de la Regió de 

Múrcia interpretant "L'Estiu" de les Quatre Estacions de Vivaldi. 

Va estudiar Direcció d'Orquestra al Conservatori Superior de Música de Múrcia amb 

els professors Luis Pedrón Francés i Jose Miguel Rodilla, amb el qual ha realitzat 

diversos cursos d'aquesta especialitat. Ha rebut classes de direcció de Denise Ham, 

Toby Purser i Rodolfo Saglimbeni a l'escola d'estiu de Sherborne (Anglaterra) i amb 

Sian Edwards a la Royal Academy of Music de Londres. Ha exercit de directora 

assistent amb l'Orquestra Simfònica del Vallès assistint a Pedro Alcalde al Palau de la 

Música Catalana, on es va dur a terme l'execució d'uns arranjaments que va fer de Ma 

mère l'oye de Ravel interpretats per aquesta mateixa orquestra. També rep classes 

dels mestres Miguel Romea, Andrés Salado, Jose Antonio Montaño i Cristóbal Soler. 

També ha dirigit els musicals A Chorus Line i Into the Woods al Conservatori d'Art 

Dramàtic de Múrcia. 

Ha estat Directora assistent de l'Orquestra de València al Palau de la Música i del 

mestre Ramón Tebar, amb qui va dirigir el Cor Nacional d'Espanya. Ha dirigit 



l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears al Teatre Principal de Palma i l'Orquestra 

Simfònica de Navarra a l'Auditori Baluarte. La temporada vinent també exercirà de 

directora assistent del mestre Guillermo García Calvo al Teatro de la Zarzuela de 

Madrid. 
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