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Amposta i les bandes de música
Les comarques del sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre, concentren gran part de les bandes de música del 
país. Potser la influència del veí País Valencià el motiu pel qual sigue tan habitual comptar amb una o més 
bandes de música en moltes poblacions de la zona, les quals amenitzen qualsevol dels seus actes festius, 
ofereixen formació musical i ofereixen diferents concerts durant l'any.

Amposta és un dels exemples de tantes i tantes poblacions on la música de banda té un paper important en la 
cultura i l'associacionisme del municipi. L'any 1916 es fundava la Societat Musical La Lira Ampostina, gràcies 
a l'impuls de treballadors del camp vinguts de la Vall d'Uixó (Castelló). Un any més tard sorgiria una escisió 
que va donar lloc a la Unió Filharmònica d'Amposta. Les dues entitats, ja centenàries, han enriquit la cultura 
de la ciutat, han contribuït a dinamitzar el seu teixit social, i han format músics, alguns dels quals han 
continuat les seves carreres com solistes o professors a Espanya o Europa.

Les bandes omplen els carrers de música durant les festes de la ciutat, ofereixen una programació estable de 
concerts, tant de les bandes com dels alumnes de les seves escoles, i cicles musicals que contribueixen a 
enriquir la proposta cultural ampostina. El cicle "Amposta de Banda a Banda" hi contribueix des de fa 20 
anys amb la música de banda.

Primer concert de la banda de música La Lira Ampostina, maig de 1917
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El cicle Amposta de Banda a Banda
La tardor de 2001 des de La Lira Ampostina sorgeix una nova proposta per promocionar la cultura musical 
dins de la Societat i també a la ciutat i el territori. L'objectiu era donar a conèixer de manera més directa i 
propera la música de banda existent fora d'Amposta i de les Terres de l'Ebre. Es tractava de poder escoltar 
altres alternatives a la cultura de banda del territori, per poder intercanviar coneixements, viure noves 
experiències, captar altres formes de fer música i, en definitiva, aprendre.

Per aconseguir-ho s'ha comptat durant 19 temporades amb la presència de formacions de diferents parts de la 
geografia espanyola. Com no podia ser d'altra forma, el País Valencià ha estat referència obligada per la seva 
important cultura i tradició bandístiques, molt desenvolupades tant en el context organitzatiu com social.

L'organització del cicle sempre ha tingut cura de programar concerts de la màxima qualitat musical per 
satisfer la demanda del públic del territori, cercant any rere any, les formacions amb major projecció i amb 
més cartell del moment. A més de la bona predisposició de les formacions que han participat, podem 
expressar la nostra satisfacció per l'interès que tots els anys mostren les diferents bandes per participar en la 
següent edició. 

Este any 2021 el cicle celebra el seu 20è aniversari, i tot i que la situació de pandèmia ha obligat a ajornar el 
mes d'inici, La Lira Ampostina no vol renunciar a la realització d'esta edició, en la qual comptarem amb 3 
bandes de diferents regions dels Països Catalans.

 

Banda de dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Musicals (febrer 2020)
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Amposta de Banda a Banda XX edició
L'edició de l'any 2021 del cicle Amposta de Banda a Banda es presenta en un format reduït, a causa dels 
efectes de la pandèmia en l'economia de la Societat. Malgrat això, gràcies a l'esforç de la Societat i del suport 
de les institucions, esta edició pot celebrar-se amb un cartell de bandes excel·lent, digne d'esta 20a edició. 

Volem donar les gràcies a la Federació Catalana de Societats Musicals per la seva implicació en esta edició, 
sense la qual segurament no hauria estat possible realitzar-la. 

El cicle se celebra durant els mesos de novembre i desembre, amb el següent calendari:

20 de novembre - 18.00h 
Banda simfònica de la Societat Musical La Lira Ampostina
Direcció: Sergi Costes Ferré

11 de desembre - 20.00h
Banda simfònica de les Illes Balears
Direcció: Tomeu Aulí

18 de desembre - 20.00
Banda simfònica de la Societat Musical Lira Castellonera de Castelló (València)
Direcció: Beatriz Fernández Aucejo

Tots els concerts són a l'auditori "Octavi Ruiz" de La Lira Ampostina. El preu de l'entrada són 3€, i és gratuïta 
per als socis. Les entrades es poden adquirir en línia a entrapolis.com i a la secretaria de La Lira Ampostina.

Teatre-auditori "Octavi Ruiz" de La Lira Ampostina
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Les bandes participants
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Societat Musical La Lira Ampostina
La banda simfònica de la La Lira Ampostina la formen més d'un centenar de persones sorgides en la pràctica 
totalitat de l'escola de música de la Societat. Ha actuat en diferents ciutats del país, com a l'Auditori de 
Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Tarragona, a 
Lleida. També ha actuat en diferents llocs de l'estat espanyol, com Madrid, València, Múrcia, Orense, Alcázar 
de San Juan, Pamplona, Altea, Oibar, etc. Ha estat convidada per oferir concerts en diferents ciutats europees 
en països com França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, etc.

La banda ha participat al llarg de la seva història en concursos, amb primers premis a Tortosa, Reus i València, 
o el primer premi obtingut l'any 2007 a la secció d'honor del  Certamen Internacional Vila d'Altea (Alacant), 
obtenint també el premi a la millor solista Nàiade Martínez, professora de violoncel de La Lira. També ha 
realitzat actuacions per a la ràdio i la televisió (RNE Clásica, Radiobanda.com, Catalunya Ràdio, Catalunya 
Música, TVE, TV3, Canal 33). Té enregistrats 9 CDs. Va enregistrar la música del ballet Belmonte, de Carles 
Santos, amb la qual s'ha representat durant anys per part de la companyia Gelabert-Azzopardi.

La Lira Ampostina ha produït espectacles de gran format propis per col·laborar en el finançament de l'escola 
de música: "La Lira Ampostina versiona Serrat", El fantasma de l'òpera, Carmen, Mar i cel, L'elixir d'amor, 
Cabaret i Mamma Mia.

De la mà de Carles Santos va preestrenar l'any 1988 el ballet Belmonte, de Carles Santos, i va participar en la 
seva programació al festival Grec de Barcelona l'any 1989. Amb l'Esbart Sant Martí de Barcelona ha 
coproduït l'espectacle Contr@band@, representant-lo a Amposta, al Festival ÉsDansa 2018 (Les Preses, La 
Garrotxa), a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona el 2019, i a La Fira Mediterrània de Manresa 2019. Ha 
participat en concerts conjuntament amb Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries a Amposta, a l'Auditori 
de Barcelona l'any 2017 amb motiu dels 30 anys del Festival Tradicionàrius, i a la Fira Mediterrània de 
Manresa el 2017. L'any 2019 va oferir un concert dins del festival VAG (Video Art Game), basat en la banda 
sonora del vídeojoc Gris.

Carles Santos, Josep Pons, Josep Caballé, Isabel Costes, Ferrer Ferran, Llorenç Mendoza, José Rafael Pascual-
Vilaplana, F. Xavier Piquer, Luis Serrano 
Alarcón, Frank de Vuyst, Michel 
Vanderhoven, són alguns dels directors 
convidats que han dirigit la banda. Des 
del 1981 fins l'any 2020 va ser-ne el 
director Octavi Ruiz Gisbert.

Des del juny de 2021 dirigeix la banda 
La Lira Ampostina Sergi Costes Ferré.
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Sergi Costes Ferré
Sergi Costes Ferré , nascut a Amposta, va començar els estudis musicals  
la Societat Musical La Lira Ampostina de la ma d’Octavi Ruiz i Pepita 
Giné. Al 2001 es titula com a professor superior de clarinet al 
Conservatori  Superior Municipal de Música de Barcelona. Més tard obté 
la Llicenciatura en direcció d’orquestra per la Royal Schools of Music 
(ABRSM) de Londres. Ha perfeccionat els seus estudis amb els professors: 
Josep Fuster, Joan Enric Lluna, Larry Passin, Miguel Espejo, Walter 
Boeykens, Josep Vicent Herrera, Justo Sanz i  Enrique Pérez Piquer. Va 
formar part de la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya). Ha 
col·laborat també amb la European Symphony Orchestra, la Orquestra 
de Cambra de Vila-Seca i la Banda Municipal de Barcelona.

Ha realitzat estudis de composició i orquestració al Conservatori Superior de Castelló amb el professor  Ferrer 
Ferran. I  també  estudis de composició per a banda amb Johan de Meij. Quant a la seva formació com a 
director, ha realitzat estudis de direcció amb els professors  Luis Sanjaime, Ferrer Ferran, J.R. Pascual 
Vilaplana, Eugene Corporon , Henrie Adams,  Salvador Sebastià , Maurizio Colasanti i Francisco Navarro. Ha 
perfeccionat els seus estudis a la Royal Northern College of Music (RNCM) de Manchester amb Mark Heron, 
Morten Wensberg i Timothy Redmond.

Ha estat director convidat de la banda de l’Agrupació Musical Senienca (Tarragona), i de la Banda Simfònica 
de la Federació Catalana de Societats Muicals entre  2009 i 2010, havent dirigit al festival  Eurotreff’09 
celebrat a la localitat de Muggensturm (Alemanya). També ha dirigit la Orquesta Simfònica de Huelva, la 
Orquestra Simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, la Banda Simfònica de la 
Diputació de Tarragona, Àgora Brass Ensemble, Banda Simfònica de les Terres de l’Ebre, Ventsax Ensemble i la 
Orquestra de Cambra del Royal Northern College of Music de Manchester.

En el camp del teatre, ha estat el director musical de les Sarsueles “Los Gavilanes” i “El duo de la Africana” 
amb els solistes, cor i la Orquestra Simfònica de l’Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó.
Ha enregistrat 2 Cd’s titulats: “Roquetes”, amb motiu del centenari de la Lira Roquetense; “Imposita” , 
monogràfic de Tomàs Simón amb la Orquestra de Vents i Percussió Imposita.
Va ser director titular de la banda de música “La Lira de Roquetes” (Tarragona) (2002-2010) i director de la 
banda de música “Santa Cecília” de Sant Mateu (Castelló) (2010-2014). Entre 2016 i 2021 fou el director 
titular de la Banda Simfònica i de l’Orquestra de l’Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó 
(Castelló), en la qual ha participat al IV Concurs d’Orquestres de la Comunitat Valenciana al Palau de les Arts 
Reina Sofia de València.

Actualment  és professor de Clarinet als Conservatoris  Professionals de Música de Tarragona i de Tortosa, on 
també és el director de la Banda de Grau Professional. Des de Juny del 2021 és el director titular de la Banda 
de Música de La Lira Ampostina. 
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Banda Simfònica de les Illes Balears
La Banda Simfònica de les Illes Balears, formada per músics de les entitats federades de les Illes, és la més 
antiga de les bandes federals de l'estat espanyol. Ha rebut diversos noms al llarg dels anys d’existència, però, 
sempre ha tingut com a objectius principals la representativitat de la Federació per extensió, també  la dels 
seus associats i de les institucions que la recolzen  i possibilitar als músics el treball i l’estudi d’un repertori 
diferent i més dificultós al que habitualment es treballa a les seves societats d’origen. A banda d’aquests dos 
objectius, no hi ha dubte que amb la celebració de concerts a diversos indrets de la geografia balear, la 
Federació també ha fomentat les bandes de música i, com no, la música destinada a aquestes agrupacions. 
Com la majoria dels projectes enllestits per l’entitat musical, els objectius marcats s’han aconseguit en major 
o menor mesura al llarg de les distintes etapes i sempre depenent de les circumstàncies viscudes dins la 
pròpia Federació i de la il·lusió i motivació dels músics i associats. Al llarg del vint-i-nou anys d’història, la 
formació ha viscut moments d’esplendor, diverses reorganitzacions i, fins i tot, períodes de crisi en  els quals 
es plantejà seriosament la possibilitat d’abandonar el projecte. Malgrat tot, a l’actualitat, la banda de música 
continua sent una realitat, encara que adaptada a l’evolució social pròpia d’aquests darrers anys, i continua 
amb la tasca iniciada l’any 1989. En els darrers anys s’han incorporat al repertori habitual de la formació 
diverses obres escrites per compositors de les illes balears.

La idea inicial del projecte consistia a realitzar una selecció de músics de totes les bandes de música 
mallorquines cada any i nomenar un director d’entre els directors de les bandes de música federades o 
d’entre els possibles candidats. El primer projecte de formació de la banda de música de la Federació es gestà 
durant els primers mesos de 1989, després de l’aprovació dels estatuts. Per a la seva organització es procedí a 
realitzar una selecció de joves músics d’edats compreses entre els deu i els vint anys d’edat i per aquesta raó 
el nom de la novella banda de música fou Banda Selecció Juvenil de la Federació. Estigué formada per cent 
deu músics procedents de quasi la totalitat de les bandes de música que hi havia organitzades a Mallorca. 
L’encarregat de dirigir aquest primer projecte i la banda fou Pascual Vicente Martínez Llopis, clarinetista, 
professor del Conservatori Professional de Música de les Illes Balears i membre de l’Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears. De llavors ençà, la banda de música de la Federació, integrada per músics procedents de les 
bandes de música i associacions musicals federades ha realitzat diversos concerts i activitats musicals, 
culturals i solidàries, amb les quals s’ha donat al projecte una dimensió cultural i social més elevada del que 
en el seu inici s’havia plantejat.

Altres directors que han dirigit la Banda 
Simfònica de les Illes Balears ha estat: Àngel 
Martínez Vila, Vicente Castellano Alcaide, Pere 
Siquier Pons, Silverio Duato Sapiña, Pere Miralles 
Roca, Jordi Rosselló Lliteras, Bartomeu Barceló 
García, Damià Muñoz Barceló, Silverio Duato 
Castillo, Rafel Sanz Espert, Javier Blanco García, 
Manuel Ramon Mas, Fernando Gil Alonso, 
Andreu Julià, Eduard Bernabéu, i Joan Antoni 
Ballester.  L’actual director de la banda és Tomeu 
Aulí.
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Tomeu Aulí
Tomeu Aulí Ginard va néixer a Esporles a l’any 1972. Ja des de molt 
petit es va interessar per la música anant a classes de “solfeo i 
clarinet” amb el seu padrí jove i posteriorment al Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Palma, amb el professor Pascual V. 
Martínez. Des de llavors i fins avui la música l’ha acompanyat en la 
seva vida d’una manera més que satisfactòria, ja que el seu 
currículum és ple d’una llarga llista d’activitats musicals, cursets, llocs 
on ha estat alumne, professor, director, etc.

Entre d’altres dades cal destacar un màster en Musicoteràpia i que va 
cursar el grau superior de música en l’especialitat de clarinet, amb 

Premi d’Honor de Fi de Grau Superior, al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, amb el 
professor Rafael Grimal.

Això ens pot fer una idea de com és en Tomeu Aulí. Una persona en constant formació que té en el seu 
historial més de 1000 hores en cursos de: clarinet, direcció de bandes de música, reparació i manteniment 
d’instruments de vent, etc...

Actualment amplia la seva formació assistint a classes, cursos i master-class de direcció amb el professor 
Rafael Sanz-Espert i José Rafael Pascual Vilaplana entre d’altres.
Dins l’àmbit professional, ha estat director de la Banda de Música de Petra, Llucmajor i sots director de la 
Banda de Música de Ses Salines. Actualment és Coordinador Musical de l’Ajuntament d’Esporles, Director de 
l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esporles, Director de la Banda Lira Esporlerina i des de febrer de 
l’any 2019 director de la Banda Simfònica de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals.
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Societat Musical Lira Castellonera
La banda de la Societat Musical La Lira Castellonera de Villanueva de Castelló, o Castelló, a la 
comarca valenciana de la Ribera Alta, té el seu origen en l’agrupació musical fundada el 30 de juny 
de 1878 per l’Ajuntament de la vila a fi que assistira a les celebracions civils i religioses. El seu 
primer director va ser Vicente Llana Marta. L’any 1887 ja va participar en el Certamen de Bandes de 
la Fira de Juliol de València amb el nom de «La Lira», dirigida per Francisco Ariño, on va obtenir el 
tercer premi. La banda va ser refundada l’any 1909 sota la batuta del músic xativí Jaume Fayos 
Torres, qui no solament aconseguí la continuïtat de l’agrupació sinó que es va dedicar a captar i 
formar noves generacions de músics que donarien fruits abundants en les dècades posteriors.

L’any 1929 actuà a l’Exposició Internacional de Barcelona en representació de les bandes 
valencianes. Ha viatjat per Espanya i França. Ha rebut diferents premis al llarg dels anys: Certamen 
de València (1925, 1927, 2002), Campo de Criptana (1989, 1993), Requena (1991), Certamen 
Internacional de Bandes de Música de València (2012, 2014). 

La banda va participar en l’òpera Don Carlo de Verdi dirigida per Lorin Maazel al Palau de les Arts 
Reina Sofia l’any 2007. Ha actuat en auditoris de renom com el Palau de la Música de València, 
l’Auditori de Barcelona, a Llíria en el marc del V Congrés Iberoamericà de Compositors i Directorsm 
o el Palau de les Artsem en el III Cicle de Bandes a les Arts. 

Ha estat dirigida per directors de reconegut prestigi com Lorin Maazel, Salvador Brotons, Luis 
Cobos, Xose Carlos Serans, Reed Thomas, Marcelo Maganha, Laszlo Marosi o Víctor Hugo Berrocal. 
Ha tingut directors convidats com Moreno Gans, Magenti, López Varela, Heinz Unger, Daniel de 
Nueda, Mariano Puig, José Ferriz, José Suñer, Juan Bautista Meseguer i Eduardo Cifre. Amb la banda 
han actuat solistes reputats com el violí Francesc Benetó, els clarinets Josep Talens i Josep Fuster, el 
trompa Vicent Puertos, el bombardí brasiler Rafael Mendes, els trombons David Rejano, Raül García 
Sánchez, Jacques Mauger i Scott Hartman, el contrabaix Ramon Mascarós i el timbal Rafael Mas, 
entre altres. Eduardo Cifre i Francesc Perales són directors honoraris de la Lira Castellonera. 

Cal remarcar el fet que alguns músics eixits de la Lira Castellonera i incorporats al camp professional 
són actualment primeres figures en les bandes i orquestres més importants del país.

En els últims anys la Lira ha estrenat obres de Lluís Blanes, Salvador Brotons, David Penadés, 
Ricardo Alves da Silva, Vicente 
Moncho, José Ignacio Blesa Lull, 
Juan Bautista Meseguer, Antonio 
Moreno Pozo, Gregory Fritze i 
Miguel Franco.

Des de 2015 la directora titular és 
Beatriz Fernández Aucejo. 
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Beatriz Fernández Aucejo
Natural de Paiporta. Diplomada en Magisteri Musical per la 
Universitat “Ausiàs March” de València, Llicenciada en 
Clarinet pel Conservatori Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de València, Titulada Professional en Piano pel 
Conservatori Professional de Música de Torrent, Llicenciada 
en Direcció d’Orquestra de Vents per la Royal School of 
Music of London (LRSM) i Llicenciada en Direcció 
d’Orquestra pel Conservatori Superior de Música “Manuel 

Massotti Littel” de Murcia.

Ha dirigit diverses orquestres, com la Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, Orquestra de la 
Comunitat Valenciana, Orquestra de València, Mendelssohn Symphonia Orchestra and EuropaChorAkademie, 
Orquestra del Festival Internacional de Música de Cancún, Orquestra Simfònica Juventudes Musicales de 
Calahorra, Orchestra del Conservatorio Cherubini di Firenze, Orquestra de la FSMCV, Jove orquestra de la 
Generalitat Valenciana, Jove orquestra simfònica de Galicia, orquestra del Conservatori Superior “Massotti 
Littel” de Murcia entre d’altres. Ha ocupat la plaça de directora assistent amb els professors Cristóbal Soler i 
Manuel Galduf en la Jove Orquestra de la FSMCV, Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana, i ha sigut directora titular de l’Orquestra de la Unió Musical de Llíria i 
de l’Orquestra de l’Ateneu Musical del Port de València on té el càrrec de Directora d’Honor. Ha sigut 
convidada a dirigir agrupacions bandístiques com la de Republic Korean Navy Band, Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid, Banda Municipal de Barcelona, Municipal de Santiago de Compostela o Banda 
Municipal de Palma de Mallorca. En direcció d’orquestra, ha realitzat estudis de perfeccionament amb 
mestres com Cristóbal Soler, José Miguel Rodilla, Ferrer Ferran, Ernesto Izquierdo, Manuel Galduf, Jose Mª 
Cervera Collado, Bruno Aprea, Peter Gülke, YaronTraub, Joshard Daus, George Pehlivanian, Rodolfo 
Saglimbeni i Michael Tabachnick en la Academia Chigiana (Siena) entre d’altres.  

Ha sigut directora titular de la Sociedad Musical La Lira de Vilafamés, Associació Cultural Allegro de València, 
Societat Musical “L’Artesana” de Catarroja i Unió Musical de Carlet, amb les quals va obtenir guardons de 
quatre “Mencions d’Honor” en los distints certàmens en el quals va participar. Va ser la directora titular en la 
creació, l’any 2015, de la Banda Simfònica de Dones, de la Jove Banda simfònica de la FSMCV, i té l’honor 
de ser la primera dona que ha ocupat aquest càrrec. Ha sigut subdirectora de la Banda Municipal de 
Barcelona durant els anys des de 2017 a 2019. Ha estat membre de tribunal en distintes edicions dels 
certàmens provincials, Certamen de la Comunitat Valenciana, Certamen Nacional de Catarroja, Certamen 
Nacional de Colombia-Paipa, Certamen d’Orquestres de Bankia de la Comunitat Valenciana, Festival 
Internacional de Jeju (Corea del Sur).

Ha rebut reconeixements com el Premi Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana, “Galardón Una de Primera” 
per la Federació de Falles de la Ciudat de València, o el Premi a la Igualtat pel Periódico Aquí de la Comarca 
de L’Horta Sud. En la actualitat és directora titular de la Societat Musical “Lira Castellonera” així com titular 
de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.
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Les edicions anteriors
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Anteriors temporades del cicle
A continuació s'ofereix una repassada a les diferents formacions que han passat pel cicle "Amposta de Banda 
a Banda", com exemple de la varietat i qualitat dels concerts programats al llarg de les 19 temporades 
anteriors.

1a edició (2002)
- Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera (València)
- Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Agrupació Musical "La Lírica" de Silla (València)
- Societat Musical d'Alzira (València)

2a edició (2003)
- Centre Musical Paternense (València)
- Royal School of Music
- Societat Musical La Artística Nulense (Castelló)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Societat Artísto-Musical de Picassent (València)

3a edició (2004)
- Orquestra de Vent "Allegro" (València)
- Agrupació Filharmònica Borrianenca (Castelló)
- Banda de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Joventut Musical de Faura (València)

4a edició (2005)
- Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim (Castelló)
- Societat Musical d'Algemesí (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Centre Instructiu de Mislata (València)
- Lira i Casino Carcaixentí (València)

5a edició (2006)
- Ateneu Musical i d'Ensenyament, Primitiva de Llíria (València)
- La Lira Castellonera de Castelló de la Ribera (València)
- Primitiva de Paiporta (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Societat Musical L'Artística de Buñol (València)
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6a edició (2007)
- Banda del Conservatori Superior Salvador Seguí (Castelló)
- Societat Musical d'Alboraia (València)
- Societat Musical Ateneu Musical de Cullera (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Unió Musical Utielana d'Utiel (València)

7a edició (2008)
- Unió Musical Torrevejense de Torrevieja (Alacant)
- Centre Instructiu Musical de Massana (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Banda de la Universitat Politècnica de València (València)
- Unió Musical de Torrent (València)

8a edició (2009)
- Centre Instructiu Santa Cecília de Puçol (València)
- Centre Artístic de Moncada (València)
- Unió Artística d'Ontinyent (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Societat Musical d'Almoradí (Alacant)

9a edició (2010)
- L'Harmònica de Sant Antoni de Requena (València)
- Unió Musical de Carlet (Valeècia)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Associació Musical Ciutat de Benicarló (Castelló)
- La Primitiva de Rafelbunyol (València)

10a edició (2011)
- Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí (València)
- Unió Musical de Godelleta (València)
- Conjunt de Metalls i Percussió de l'ESMUC (Barcelona)
- Societat Musical La Lira Ampostina

11a edició (2012)
- Associació Musical Filharmònica Alcudiana (València)
- Unió Musical de Riba-roja de Túria (València)
- Banda Simfònica de Reus (Tarragona)
- Societat Musical La Lira Ampostina
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12a edició (2013)
- Unió Musical de Tarragona (Tarragona)
- Unió Musical Alqueriense (Castelló)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Grup de metalls i percussió del Conservatori de Tarragona (Tarragona)

13a edició (2014)
- Centre Artístic Musical de Bétera (València)
- Unió Musical de Montserrat (València)
- La Alianza de Vinaròs (Castelló)
- Societat Musical La Lira Ampostina

14a edició (2015)
- Banda de l'Ateneu Musical del Port (València)
- Banda de la Unió Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo (València)
- Banda de Grau Professional del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona (Tarragona)
- Societat Musical La Lira Ampostina

15a edició (2016)
- Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó (Castelló)
- Unió Musical de Llíria (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Societat Musical La Unió Filharmònica d'Amposta

16a edició (2017)
- Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna (València)
- Orquestra de vents "La Simfònica de Llevant" (Castelló)
- Banda de Música de Cardona (Barcelona)
- Societat Musical La Lira Ampostina

17a edició (2018)
- Banda Simfònica Unió Musical de Benaguasil (València)
- Banda de la Societat Renaixement Musical de Vinalesa (València)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- Banda Unió Temporal de Músics (València)
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18a edició (2019)
- Banda Simfònica l'Artesana de Catarroja (València)
- Banda Sinfònica Unión Artística y Musical de Sax (Alacant)
- Societat Musical del País Valencià a Barcelona "La Valenciana" (Barcelona)
- Societat Musical La Lira Ampostina

19a edició (2020)
- Banda Simfònica Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera (València)
- Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals  del la Comunitat Valenciana 
- Banda Simfònica de l'Associació Unió Musical de Lleida (Lleida) - Anul·lat per COVID-19
- Societat Musical La Lira Ampostina - Anul·lat per COVID-19

Unió Musical de Llíria (febrer de 2016)
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