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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 les diferents 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.

Els anys 2020 i 2021 el cicle es va celebrar de forma parcial, a causa de la pandèmia de la COVID-19. El 
2022 el cicle va entrar en un any de pausa per poder-lo reemprendre enguany, novament amb bandes de 
gran qualitat, i que de ben segur ens faran gaudir de la música.

Banda de dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (febrer 2020)
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Amposta de Banda a Banda XXI edició
L'edició 2023 del cicle Amposta de Banda a Banda se celebrarà entre els mesos de febrer i abril, amb un 
concert cada mes. Seran tres les bandes participants, entre les quals la banda de la Societat Musical La 
Lira Ampostina. L'escenari serà, com sempre, l'auditori Octavi Ruiz de la Societat. A continuació podeu 
consultar les dates i les bandes que oferiran cada un dels concerts:

Dissabte, 4 de febrer - 20.00h
Banda Simfònica Municipal de Castelló
Direcció: Marcel Ortega

Dissabte, 4 de març - 20.00h
Banda Simfònica de Musikene (Donostia-Sant Sebastián)
Direcció: José Antonio Guerrero
Saxofon solista: Jorge Esteban Larreina

Dissabte, 1 d'abril - 20.00h
Banda Simfònica de la Societat Musical La Lira Ampostina
Direcció: Sergi Costes

Es poden adquirir entrades per als dos primers concerts al preu de 3€ i reservar les entrades gratuïtes 
per al concert de l'1 d'abril, a la secretaria de La Lira, i a Entrápolis. També es pot accedir al web de La 
Lira, amb accés a la compra i reserva d'entrades de tots els actes, a http://laliraampostina.com/entrades.

Auditori Octavi Ruiz de La Lira Ampostina
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Banda Simfònica Municipal de Castelló
Hi ha constància de l'existència de diverses agrupacions musicals amb caràcter municipal en la ciutat de 
Castelló des de 1866. La banda coneguda com “L'Antiga” es fon en 1868 amb “La Nova” en una sola 
cridada “de la Municipalitat” a la qual 
l'Ajuntament dota de nou instrumental. La 
seua etapa és curta i en 1871 es dissol i el 
seu local és ocupat per la companyia de 
bombers que precisament seran els quals 
a principis del segle XX reprendran 
l'activitat musical, encara que de manera 
inestable, fins que en 1914, la banda dels 
bombers assumeix als músics de la banda (particular) coneguda com “La Lira” que en alguns moments 
va tenir també el reconeixement de Banda Municipal.

Aquest és el germen del que serà Banda, que es remunta, gràcies a la inquietud de la societat 
castellonenca, al ple del 1 de juliol de 1925 en el qual es fa “el nomenament dels individus que han de 
formar la Banda Municipal”, on es va acordar la provisió, en propietat, dels càrrecs de: director (mestre 
Pascual Asensio Hernández, director de la Banda del Regiment), sotsdirector, 2 solistes, 8 músics de 
primera, 7 de segona, 9 de tercera i 9 de quarta categoria. Van fer el seu primer concert a les 10 de la nit 
de l'endemà en l'avui Plaça Major i als pocs dies van aconseguir el primer premi en el Certamen de 
València.

El 27 d'agost de 1925 va dimitir el mestre Asensio i es va fer càrrec el sotsdirector mestreJulio Sabater 
Roig, fins que el 18 de desembre del mateix any va ser nomenat el mestreEduardo Felip Suárez amb qui 
la Banda guanyaria dues vegades més el Certamen de València, passaria la guerra civil, consolidaria la 
seua implantació a Castelló i donaria concerts en diverses capitals espanyoles. A la seua jubilació, en 
1955, va ser nomenat el mestre Juan Garcés Queralt que va canviar, en 1957, els instruments de to 
brillant pels de to normal, va incloure cicles de concerts extraordinaris amb solistes i amb agrupacions 
corals, arribant a estrenar la Novena Simfonia de Beethoven.

En 1983, el mestre Garcés passa a dirigir la Banda Municipal de València i ocupa el seu lloc el mestre 
Francisco Signes Castelló. La plantilla, que durant els últims anys va anar de 45 músics passa a 50. 
Multiplica el seu repertori i suma importants participacions de solistes, directors i grups convidats. El 
mestre Signes, després de la seua jubilació, deixa una petjada inesborrable per haver regalat a la Ciutat 
nombroses composicions que són part inseparable de la festa.

La participació de la Banda Municipal de Castelló en les festes fundacionals de la ciutat és 
imprescindible i té a més l'honor de sumar-se a tots i cadascun dels actes que vertebren la cultura de la 
societat castellonenca. La seua activitat de concerts es desenvolupa fonamentalment en l'Auditori i 
Palau de Congressos de Castelló i en els templets del Passeig Ribalta i del Grau. Entre els seus guardons 
destaca la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts i la recent distinció d'“Insigne de la Música Valenciana” 
concedida per la M.I. Academia de la Música Valenciana.

El seu actual director és el mestre Marcel Ortega i Martí.
Font: Ajuntament de Castelló
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El director: Marcel Ortega i Martí
Marcel Ortega i Martí (La Secuita, 1990) és el director titular de la Banda Municipal de Castelló des del 
2019, plaça que obté per oposició.

És graduat en Direcció d'Orquestra i de Cor a Musikene, Centre Superior de Música del País Basc, i té el 
màster en Direcció d'Orquestra per la Haute École de Musique 
de Ginebra. Del seu recorregut acadèmic cal destacar que va 
formar part de l'Escolania de Montserrat, ha estudiat clarinet al 
Conservatori de Tarragona i ha estat becat com a Erasmus per 
estudiar al Conservatori G. B. Martini de Bolonya.

Ha tingut l'oportunitat de formar-se amb mestres com Jaap van 
Zweden -titular de la Filharmònica de Nova York-, Rafael 
Pascual-Vilaplana, Arturo Tamayo, Enrique García Asensio o 
Manel Valdivieso.

Ha dirigit l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Banda Municipal de 
Barcelona, la Camerata Eduard Toldrà, l'Orchestre Buissonnier de 
Ginebra, la Jove Orquestra de Ponent de Lleida, o la Cobla Berga Jove. Ha fet cursos de direcció al 
capdavant de l'Orquestra de Cambra de Ginebra, l'Orquestra Simfònica de Bilbao i l'Orquestra Simfònica 
d'Euskadi, i ha col·laborat en una gravació amb l'Orquestra de Radiotelevisió Espanyola. Ha estat 
convidat pel Conservatori Superior de Música del Liceu i pel Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona. Ha estat el director titular de la Banda Municipal de Lancy (Suïssa), de l'Orquestra i la Banda 
de la Universitat Rovira i Virgili i de la Jove Orquestra InterComarcal.

En l'àmbit de la composició, ha guanyat dues categories dels "Premis Reus de Composició per a Corals 
Infantils", l'any 2012; el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya li ha publicat diverses obres.

Font: Ajuntament de Castelló
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El programa del concert

Programa

Aegean Festival Overture Andreas Makris, transc. Albert Bader

Danses fantàstiques Joaquín Turina, transc. de Julián Menéndez i Pascual Marquina

Exaltación

Ensueño

Orgía

El Jardín de las Hespérides José Suñer-Oriola

Jota de rondalla* arr. Miquel Valmaña

Direcció: Marcel Ortega i Martí

* Col·laboració especial
Grup de dansa Paracota i Guardet lo cantador i la rondalla Suc d'Anguila
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Banda Simfònica de Musikene
Musikene és el Centre Superior de Música del País Basc, creat pel Govern Basc el curs 2001-2002 per 
impartir els ensenyaments superiors de música. És un centre que aposta per un ensenyament de qualitat 
que garanteix la qualificació 
professional en els àmbits relacionats 
amb la interpretació, la composició, la 
direcció i la pedagogia. El seu objectiu 
primordial és proporcionar a l'alumnat 
unbagatge formatiu que faciliti la seva 
inserció en el món laboral, tenint en 
compte els nous requeriments demandats per la música en el segle XXI.

Dins del seu pla d'estudis els alumnes participen en diferents formacions instrumentals de diferents 
tipus. Dins del programa d'estudis orquestrals existeixen tres formacions: Orquestra Simfònica, Musikene 
Sinfonietta i Banda Simfònica. Durant el curs es realitzen set estades intensives d'una setmana de 
durada: tres l'Orquestra Simfònica, dues la Musikene Sinfonietta, i dues la Banda Simfònica. Els alumnes 
realitzen un treball amb el mateix plantejament que a les orquestres professionals, preparant l'alumnat 
per a l'exigent vida de músic professional. Consisteix en estades d'una setmana d'assajos diaris, que 
finalitza amb almenys un concert. S'aborden tota mena d'estils i èpoques, des de la música barroca fins 
la música de nova creació, sota la proposta artística que realitzen els directors convidats i la coordinació 
d'estudis orquestrals. Estes formacions serveixen, a més, de plataforma per a l'alumnat, que després 
d'un rigorós procés de selecció, poden accedir a interpretar concerts com solistes.

Musikene convida directors de reconegut prestigi per al seu programa d'estudis orquestrals. El seu 
alumnat ha estat dirigit per batutes tan importants com les d'Alberto Zedda, Colin Metters, José Ramón 
Encinar, Arturo Tamayo, Antoni Ros-Marbà, Peter Eötvos, Rumon Gamba o Víctor Pablo Pérez, entre 
molts altres, sense oblidar els directors i coordinadores propis de l'àrea, com José Luis Estellés, Pierre 
Cao, Jesús Echeverría i Joseba Torre.

Menció a banda mereix el Màster d'Estudis Orquestrals per a instrumentistes de corda, dins del qual s'ha 
de destacar la feina que desenvolupa l'Orquestra de Cambra, la Musikene Master String Orkestra. Esta 
agrupació cambrística compta cada any amb un concertino/director de renom internacional –en les 
seves dues primeres edicions va ser Gordan Nikolic i en el curs 2017-18 Boris Garlitsky- amb qui els 
alumnes treballen durant una setmana un programa que posteriorment ofereixen en concerts 
professionals, tant a l'auditori de Musikene com en altres auditoris i teatres del País Basc.

En la seva visita a Amposta serà el director convidat José Antonio Guerrero. A més, l'alumne premiat per 
ser solista serà el saxofonista José Esteban Larreina, qui interpretarà amb la banda, el Concert 
d'Amposta, del mestre ampostí Adolf Ventas.

Font: Musikene
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El director: José Antonio Guerrero González
José Antonio Guerrero González (Illora, Granada), és director musical, artístic i pedagog. Actualment és 
directori titular de l'Orquestra Simfònica Ciudad de Atarfe (OSCA), Orquestra Centro Música (OCM), 
Iberian Symphony Orchestra i la Banda Municipal de Música d'Atarfe (BSMMA), amb les que realitza una 
àmplia programació.

Del 2009 al 2018 ha estat director titular i artístic de l'Orquestra 
Simfònica Ciudad de Atarfe. Ha ocupat càtedra als Conservatoris 
Superiors de Música de Màlaga i Còrdova. Ha exercit igualment com a 
professor d'Orquestra i Banda als Conservatoris Professionals de 
Guadix, Baza, Motril. Durant el curs 2022-2023 és professor 
d'Orquestra i Banda al Conservatori Professional de l'Ejido (Almeria). 
Ha rebut diversos premis per la tasca cultural i musical, com ara: 
L'Escut d'Or de l'Ajuntament d'Illora per la tasca cultural, Premi de les 
Arts Escèniques de Canal Sur pel concert de Rock Simfònic al costat 
del grup Apache (juliol 2012), dos segons premis al Primer Concurs de 
Bandes de Granada (desembre 2012), 1r premi en totes les categories 
al Primer Concurs de San Fernando (juliol 2016), 2n premi al Concurs 
de Música de Cinema per a Banda de Cullera (juliol 2017 ), 2n Premi al Concurs Internacional de Bandes 
de Música Vila de la Sénia (abril 2018), entre altres.

La seva formació, a més de més de 3.000 hores de formació en aspectes com l'anàlisi, la fenomenologia 
musical, la direcció, la pedagogia, la interpretació, la direcció, entre altres camps, es resumeix en: 
Diplomat en Educació Musical (1999), Màster en Concerts Didàctics de la Universitat de Granada (1999), 
Títulat professional de Piano (2004), Graduat en Música especialitat de Direcció d'Orquestra (2010), 
Postgrau de fenomenologia musical (Brasov, 2014), Màster en Investigació Musical a la Universitat 
Internacional de València (2018), Màster en Direcció instrumental, vocal i coral del Centre Superior 
Katarina Gurska (tutor: Arturo Tamayo, 2018), formació a Acadèmia Op.21 amb Miguel Romea i Andrés 
Salado. Cursant doctorat en EMP aplicat a l'assaig d'agrupacions (2021-)

Des dels 15 anys ha estat director musical ininterrompudament de diferents agrupacions, sent convidat a 
dirigir la Banda Municipal de Santiago de Compostel·la (2017), Banda Municipal de Sevilla (2018), Banda 
Municipal de La Corunya (2019).

Entre els seus concerts més destacats hi ha el concert Rock Simfònic al costat de l'Orquestra Simfònica 
Ciutat d'Atarfe i el Grup Apache, premiat amb el Premi a les Arts Escèniques de Canal Sur, així com  
acompanyant grans solistes com Jesús Reina, Manuel Zapata, Fernando Egozcue, Claudi Constantini, 
Daniel del Pi, Ramón Ortega i Guillermo Pastrana, entre d'altres.
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El programa del concert

Programa

Enekisum (Symphonic Impressions)* Álvaro Cámara

Concert d'Amposta per a saxofon Adolf Ventas

Saxofon solista: Jorge Esteban Larreina

Give Us This Day David Maslanka

A Brussels Requiem Bert Appermont 

Direcció: José Antonio Guerrero González

* Estrena absoluta (obra dedicada a Musikene)
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Banda Simfònica 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.

L'any 2021 la banda va oferir un concert d'estrenes, encarregat per la Federació Catalana de Societats 
Musicals (FCSM), en el qual va estrenar obres guanyadores del concurs de composició "Josep Maria 
Lleixà Subirats" i obres encarregades per la FCSM relacionades amb la pandèmia COVID-19. L'any 2022 
la banda va participar al Certamen Internacional de Bandes Vila de La Sénia. També el 2022, recuperat el 
concert de bandes d'Amposta per Festes Majors, va interpretar l'obra Soulful Stones, de José Suñer-
Oriola, amb qui va poder treballar la seva preparació.

Des del juny de 2021 dirigeix la banda La Lira Ampostina Sergi Costes Ferré.
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El director: 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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El programa del concert

Programa

La Primitiva Jef Penders

Imperial Crown William Walton

Pastorale de Provence Franco Cesarini

As Midnight on a Moonless Night Michael Markovski

Daphnis et Cloé, suite núm. 2 Maurice Ravel

Direcció: Sergi Costes Ferré





Amposta de Banda a Banda

18

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 20 
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

20a edició (2021)
- Societat Musical La Lira Ampostina
- La Lira Castellonera de Castelló de la Ribera (València) - Anul·lat per COVID-19
- Banda Simfònica de les Illes Balears - Anul·lat per COVID-19

Unió Musical de Llíria (febrer 2016)




