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XIV CERTAMEN DE MÚSICA FESTERA
ALTEA LA VELLA 2023

Desfi lada de bandes des de Caixaltea a les 17:00 hores

Certamen al Centre Cultural a les 18:00 hores

OBRA OBLIGADA:
MARXA MORA: “SERRA de BÈRNIA”
d’Azael Tormo Muñoz

UNIÓ MUSICAL ATZENETA D’ALBAIDA:

DIRECTOR: David Castelló Silvestre.

PAS-DOBLE DESFILADA: “Paula” – Joaquin Tormo Soler.

PAS-DOBLE DE PRESENTACIÓ: “Centenari Musical” – Ramón Garcia i Soler.

MARXA CRISTIANA DE LLIURE ELECCIÓ: “Alcazar de Elda” – Rafael Mullor Grau.

SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA:

DIRECTOR: Enrique Alborch Tarrasó.

PAS-DOBLE DESFILADA: “Machaco” - Jose R. Pascual Vilaplana.

PAS-DOBLE DE PRESENTACIÓ: “El Camino” - Vicent Egea Insa.

MARXA CRISTIANA DE LLIURE ELECCIÓ: “A Vicent Domenech” –Benjamin 
Francés. 

SOCIETAT ARTISTICO MUSICAL “LA VALL” DE CÀRCER:

DIRECTOR: Filibert Mira Ortega.

PAS-DOBLE DESFILADA:  “Luchando” – Fernando Tormo Ibáñez.

PAS-DOBLE DE PRESENTACIÓ: “Font Negra” – Óscar Navarro.

MARXA CRISTIANA DE LLIURE ELECCIÓ: “Guerreros” – Azael Tormo Muñoz.

CLAUSURA L’ACTE

SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL D’ALTEA LA VELLA

Director: Andrés Colomina i Bernabeu

PAS-DOBLE DESFILADA: “Socarrats i Tramussers” – Jaume F. Ripoll Martins

PAS-DOBLE DE PRESENTACIÓ: “La Torre del  Homenaje” - Manuel Morales 
Martínez.

MARXA CRISTIANA: “Archaeus” – José Rafael Pascual Vilaplana

MARXA MORA: “Al–Sarraín” – Miguel Ángel Mas Mataix
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HOMENATGE A TOTS EL MÚSICS I SOCIS DIFUNTS

Ja fa  vuitanta-nou anys, al 1934, un grup 
d’amics, veïns i amants de la música, van 
tindre la iniciativa i la valentia de constituir 
una societat musical en Altea la Vella. A dia 
de hui eixe grup d’amics no deixa de renovar-
se permanentment al voltant de la música, i 
continua mantenint la mateixa il·lusió que el 
primer dia.

Aquestes persones que van decidir formar 
la nostra banda, desgraciadament ja no es 
troben entre nosaltres, i mai tindran prou 
reconeguda aquesta gran llavor que fa 
possible que a dia de hui estiguem ací.

Per això ens agradaria que el certamen 
d’aquest any fora un xicotet homenatge a tots 
aquells músics i socis que ja no es troben entre 
nosaltres, i que han contribuït a que aquesta 
família seguisca creixent dia a dia.

Esperem que des d’allà on estiguen, puguin 
gaudir d’aquest meravellós Certamen i 
se senten orgullosos d’allò que van  anar 
construint i que els seus familiars i amics 
continuem mantenint.
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Custodiant el terme d’Altea des del nord trobem la imponent serra de Bèrnia, 
què amb 1.128 metres sobre el nivel del mar constituix un fantàstic mirador de la 
Marina Baixa. La música pretén ser grandiosa i lluminosa com la mateixa serra. Ja 
en la introducció, l’autor utilitza l’apoiatura de 6ª menor com una idea-força que va 
desenvolupant durant tota la composició, mitjançant la utilització de distintes escales 
i modes.

OBRA OBLIGADA:

“SERRA de BÈRNIA”
MARXA MORA

d’Azael Tormo Muñoz
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UNIÓ MUSICAL ATZENETA D’ALBAIDA

La història de la música de banda a la població d’Atzeneta d’Albaida es remunta al segle XIX, 
quedant documentada l’existència d’un grup musical que participà a les festes de moros i 
cristians d’Alcoi ja a l’any 1869, tot i que és l’any 1903 quan es funda el Círculo Filarmónico Obrero, 
l’embrió de l’actual Unió Musical, i comptant amb el mecenatge d’importants personalitats de 
l’època, com Amanci Amorós, Isidro Ballester o Eduardo Serrano.

Com la major part de la societat i de les agrupacions espanyoles, la primera meitat del segle XX 
va ser una època que dividí a la societat en tendències polítiques i eixes tensions es resoldre amb 
la separació de la banda de música en dos agrupacions diferents: la Vella (de caràcter monàrquic) 
i la Nova (d’esquerres). Ja fi nalitzada la Guerra Civil i passada la postguerra, les dues formacions 
existents es fusionen en una sola que dona origen al nom actual de la societat, la Unió Musical.

És aquest un dels períodes més fecunds de la nostra banda, amb directors com Juan Rubio (el 
tio “Sepell”), Vicente Guerrero (Vicentet el d’El Palomar), i ja més recentment Ramon Garcia Ases, 
amb qui s’han aconseguit importants premis a nivell nacional, destacant entre tots ells el Primer 
Premi al Certamen de Música Festera “Ciutat d’Elx” de 1982. A més a més, i centrant-nos en el 
món de la música festera, la nostra banda va viure un període de creixement encetant relacions 
amb diferents entitats com a banda ofi cial que encara perviuen a dia de hui, com és la que ens 
uneix a la Filà Cids d’Alcoi (1973) o a la Comparsa Mudéjares d’Ontinyent (1976) per citar només 
dos exemples.

L’any 2003, la banda va encarregar al músic local Ramon Garcia i Soler la creació d’un pasdoble 
commemoratiu pel seu primer centenari. Centenari Musical va ser i és, colofó i emblema de tot 
un any de sacrifi ci i treball ple d’audicions, concerts i activitats esportives, socials i culturals al 
nostre poble.

Des d’aleshores, molts són els directors que han ostentat la nostra batuta: Rafa Garcia Vidal, 
Mario Roig Vila, Llorenç Belda Juan, Ferran Sanchis Gandia, Emilio Oltra Benavent, Esteban Vila 
Tormo, David Gonzàlez Tormo  i des de juliol de 2021, l’ontinyentí David Castelló Silvestre.

A la faceta institucional, també cal recalcar que este 2022 vam tindre la grata sorpresa de que el 
nostre músic més veterà, Carlos Sanjuán Nácher (1934) va ser guardonat amb el Premi Euterpe 
a la dedicació a la seua societat musical. Amb aquest premi el nostre platiller s’afi g a la llista de 
músics relacionats amb la banda i el poble que reben este honor, després del que aconseguí el 
trompetista Juan Tormo “Serrano” l’any 2001 i el que Ramon Garcia i Soler aconseguí en 2008 a la 
millor Composició de Música per a la festa amb la marxa mora Pacos del Gurugú.
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Director

DAVID CASTELLÓ SILVESTRE
Naix a Ontinyent (València) el 1994. Inicia els seus estudis musicals als 8 anys a 
l’escola de música “José María Ferrero Pastor” de la Societat Unió Artística Musical 
d’Ontinyent, on comença els seus estudis amb el saxòfon.

Posteriorment realitza el grau professional de saxòfon amb la professora Cristina 
Llopis i el grau professional de guitarra amb el professor José Luis Silvaje al 
Conservatori Professional de Música “Josep Melcior Gomis” d’Ontinyent, on va obtenir 
el premi professional de fi nal de grau en ambdues especialitats .

L’any 2012 realitza les proves a Conservatori Superior de Música “Òscar Esplà” 
d’Alacant obtenint la primera plaça en l’especialitat de saxòfon. Realitza els seus 
estudis superiors de saxòfon entre els anys 2012 i 2016 en el CSMA amb els professors 
José Manuel Zaragoza i Juan Carlos Sempere. El curs 2014-15 va estudiar com a alumne d’Erasmus al Reial 
Conservatori d’Anvers, Bèlgica (Koninklijk Conservatorium Antwerpen), on va estudiar saxòfon amb el mestre 
Hans de Jong, direcció de cor i direcció d’orquestra amb els mestres Luc Anthonis i Ivo Venkov.

El curs 2016-2017 va realitzar els seus estudis de Màster d’Ensenyaments Artístics en interpretació i investigació 
musical al Conservatori Superior de Música d’Alacant amb el professor José Manuel Zaragoza.

Entre 2017 i 2021 ha realitzat els seus estudis superiors de direcció al Conservatori Superior de Música de Castilla 
la Mancha (CSMCLM) a Albacete, on ha estudiat direcció de cor amb la mestra Nuria Fernández Herranz, 
direcció d’orquestra amb el mestre Pablo Marqués Mestre i direcció de banda amb el mestre Rafa Garcia Vidal.

Ha realitzat diversos cursos de perfeccionament amb professors com Claude Delangle, Arno Bornkamp, Johan 
van der Linden, Vincent David, Philippe Bracquart, Joonatan Rautiola, David Alonso o Jordi Fuster amb el 
saxòfon; i amb els professors Rafael Sala, Raúl Olmos, Rubén Parejo o Jorge Cardoso amb la guitarra. També 
ha realitzat cursos i masterclasses de direcció musical amb els mestres Jan Cober, Miguel Etchegoncelay, 
Alejandro Posada, Douglas Bostock, Miguel Romea, Enrique García Asensio, José Rafael Pascual Vilaplana, 
Rafa Agulló, Manuel Mondéjar o Juan Luis Martínez. Va iniciar els seus estudis de direcció el 2013 en cursos 
amb el mestre Enrique García Asensio durant diversos anys, i posteriorment va ser alumne del curs de direcció 
de banda organitzat per l’Escola Comarcal Joventuts Musicals de la Vall d’Albaida, amb el mestre José Rafael 
Pascual Vilaplana.

Fins ara ha estat guardonat en concursos com:

-2º Premi en el concurs de joves intèrprets de Rotglà i Corberà 2009
-2º Premi en el concurs de joves intèrprets d’Agullent 2009 i 2010
-1º Premi en el concurs de joves intèrprets d’Agullent 2011
-Finalista en el Concurs Internacional de Guitarra “Ciutat de Xixona” 2011
-Finalista en el Concurs Nacional de Joves Intèrprets de Xàtiva 2018
-2º Premi en el X Concurs de música de cambra “Ciutat de Cox” 2017
-3º Premi en el II Concurs de música de cambra de Cofrents 2017
-1º Premi a l’XI Concurs de música de cambra “Música Viva” de Roquetas de Mar 2017

Ha col·laborat amb la Jove Orquestra d’Anvers (Jeugd en Muziek Antwerpen) com saxòfon solista, amb la Joven 
Orquesta de Cuenca (JOC), i ha actuat com a solista amb la Banda Simfònica Municipal d’Alacant i amb la 
Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent. Ha dirigit la Banda Simfònica Municipal d’Albacete com a director 
convidat al seu recital fi nal d’estudis de direcció. Ha sigut director de la banda de la Unió Musical Belgidense 
entre 2018 i 2021. Ha estat membre de diferents formacions de cambra com el “Nou Orfeó d’Ontinyent”, “Sax 
Daam Quartet”, “Sonolk Quartet” (amb el qual va guanyar tres premis), o “Kleidos Quartet”. És organitzador 
de el curs de saxòfon “Saxteneum Fest”. Ha dirigit diversos ensembles de saxofons i de metalls en diverses 
ocasions. Ha estat convidat a dirigir algunes de les seves composicions a la UM Contestana, BIM d’Alfarrasí, a 
l’AM d’Agullent, a l’AM d’Ontinyent o la SUAM d’Ontinyent i també a les bandes de Berchem, Anvers (Bèlgica) 
i Tallinn (Estònia). Al gener de 2020 va ser convidat a dirigir la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim 
(Castelló) on va dirigir un concert monogràfi c amb les seves pròpies composicions. Ha participat en l’European 
Saxophone Congress de Porto 2017 i al World Saxophone Congress de Zagreb 2018 amb l’Ensemble de 
Saxofons d’Alacant, amb qui es troba gravant un CD. Ha realitzat masterclasses com a ponent a la Universitat 
de Música Pública de Piura (Perú) on ha realitzat diverses conferències els anys 2020 i 2021.

Ha treballat com a professor de guitarra i saxòfon en diferents escoles de música des 2015. Ha treballat com 
professor de saxòfon al Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca durant el curs 2021-22 com 
a funcionari interí de les Illes Balears. Actualment, compagina la seua tasca com a docent com a professor 
d’orquestra i cor al Conservatori Professional de Xàbia amb la de director titular de la banda jove de la Societat 
Unió Artística Musical d’Ontinyent, de la banda de la Societat Musical Cultural de Penàguila, de la Unió Musical 
d’Atzeneta, de l’Agrupació Escola Musical “La Nova” de l’Olleria i de la Societat Musical de la Llosa de Ranes.
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SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA

La Societat Musical Banyeres de Mariola (Alacant) va ser fundada l’any 1974 gràcies a l’esforç 
d’alguns músics de la desapareguda Banda Municipal. Des del seu primer director, José Mª 
Vicedo, fi ns al seu actual titular, Enrique Alborch Tarrasó la seua activitat artístico-musical i 
formativa ha anat consolidant-se amb projectes molt diversos.

Els esforços de les diferents juntes per consolidar la formació dels nostres joves músics té com 
a resultat, amb el suport de l’Ajuntament,  la conversió a principis dels anys 90 de l’Escola de 
Música en Conservatori Municipal de Grau elemental. La Societat oferirà aquelles especialitats 
(percussió, violoncel, oboè...) no impartides en el Conservatori, així com la iniciació músical 
(mètode “Fasolet”). En 2012 es crea la banda jove i en 2017 l’orquestra de corda.  

A banda dels seus registres per a RTVE (“Pentagrama”, 1977 i 2000), les gravacions que ha 
publicat la Societat Musical són també un bon testimoni del treball i qualitat dels seus músics: 
un CD commemoratiu del XXV aniversari del Himne a la Festa, al qual li seguirà un altre amb 
motiu del XXV aniversari de la Societat Musical Banyeres de Mariola (1974-1999). L’any 2000 té 
lloc l’edició de “Monografi a” amb obres de Ramón García i Soler, amb direcció del compositor. 
Completen la discografi a de la banda dos registres dedicats respectivament a Moros Vells i 
Maseros (llibre-disc “Tradicionari dels Maseros”, 2004), i la gravació de la “Missa de Sant Jordi” del 
músic de la Societat Fco. José Molina Rubio, estrenada el 23 d’abril de 2010, a càrrec del Conjunt 
de Cambra de la Societat Musical junt amb la Coral Mariola, dirigits per Rafael García Vidal,.

Ressenyem a continuació la participació i guardons de la banda en diferents concursos i 
certàmens:

Després dels inicis i primeres actuacions en festivals, sota la direcció de José Miguel del Valle 
Galvañ va arribar en 1979 un Segon Premi en el Certamen de la Diputació Provincial d’Alacant.

Més tard, amb Juan Iznardo Colom com a director, la banda obté un Primer Premi en 1994 en 
el Certamen provincial, a més del Primer Premi de la 3ª secció en el Certamen Internacional de 
bandes Ciutat de València en 1998. 

El 29 de juny de 2001, i en el mateix Certamen Internacional, la banda va obtindre el Primer Premi 
i Menció d’Honor en la referida secció, esta vegada amb Diego Niñerola Esteve com a director.

Al maig de 2008 la Societat Musical Banyeres de Mariola obté un Primer Premi de la Segona 
Secció en el Certamen Provincial de Bandes de Música de la província d’Alacant, i el 8 de 
novembre d’este mateix any, el Segon Premi en el Certamen Nacional de Bandes de Música 
Ciudad de Murcia, ambdós sota la direcció de D. Rafael García Vidal. També amb aquest  director, 
el 20 de juliol de 2012 la banda obté una quarta posició en la 2ª Secció de la 126ª edició del 
Certamen Internacional de València.

El 4 de novembre de 2018, sota la direcció de José Fco. Mira Marín i en representació de la 
província d’Alacant, la banda obté el segon premi en la 40ª edició del certamen de bandes de la 
Comunitat Valenciana.
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Director

ENRIQUE ALBORCH TARRASÓ
Castelló de Rugat, València, 1976. Titolat Superior de Música en 
l’especialitat de Trompeta, inicia els seus estudis musicals a la Unió 
Musical Benicadell de la mà de son tio Vicent Tarrasó. Ha estudiat 
als conservatoris de Carcaixent, València i Múrcia, amb els professors 
Salvador Albert, Alejandro Castañeda i Emilio Gómez. Ha participat 
en diversos cursos de perfeccionament del seu instrument, cursos 
d’harmonia, anàlisi i composició i ha format part de L’Orquestra de 
Vents Filharmonia, de la Big Band de la Vall d’Albaida i de diverses 
formacions camerístiques.

Ha sigut professor de les escoles de música de l’Ateneu Musical 
de Cocentaina, Escola Comarcal de la Vall d’Albaida, Unió Musical 
Belgidense de Bèlgida, Unió Musical de la Pobla del Duc i Unió Musical 
Benicadell de Castelló de Rugat. Des de 2008 fi ns 2021 va ser professor 
interí de Cor a diversos conservatoris de la xarxa de centres de Conselleria. Actualment i des de 2021, és 
Funcionari de Carrera del Cos de Professors de Música d’Ensenyament Secundari.

És Diplomat en Direcció de Banda per l’EMUSVALL amb el mestre José R. Pascual-Vilaplana i també 
ha ampliat els seus coneixements de direcció amb Jan Cober, Henrie Adams, Enrique García Asensio, 
Ferrer Ferran, Jose Mª Cervera, Eugene Corporon, César Álvarez, Josep R. Gil-Tárrega, Sanz-Espert i 
Rafael S. Mombiedro, A més també ha rebut formació de Composició amb Ramón García i Cant amb 
Raül Belda.

Ha sigut subdirector de l’Agrupació Coral de Castelló de Rugat, director titular de la Unió Musical de 
la Pobla del Duc, de l’Ateneu Musical de Cocentaina, de l’Agrupació musical Ontinyent, de la Societat 
Escola Musical “Santa Cecília” de l’Olleria i de l’Associació Unió Musical Bocairent amb les que ha gravat 
diferents CDs i participat en diferents certàmens i concursos obtenint alguns premis importants. 
També ha sigut director convidat a l’Agrupació Musical de Pego. Habitualment, a més, és convidat a 
dirigir la seua música en nombroses bandes valencianes i alacantines.

Actualment és director titular de la Societat Musical Banyeres de Mariola i director fundador de la 
Valencia Brass Band by Inel.

Com a compositor ha estrenat diverses peces de música festera, algunes d’elles han sigut encàrrecs 
de poblacions festeres importants i altres han sigut premiades a diferents concursos de composició: 
“Cavallers de l’Ofra” (2on premi a Bocairent, 1997), “Terra Nostra”(1er premi a San Vicent del Raspeig, 
1999), “La Victòria” (Accèsit del Simposium de la música de moros i cristians, 2001), “Guillem” (Finalista al 
concurs de composició de l’Olleria, 2008), “21 Contrabandistes” (3ª classifi cada al concurs de Monfort del 
Cid, 2009), “Agrupats” (Finalista al concurs de composició de l’Olleria, 2010), “Romualdo Soler” (1er Premi 
a Alcoi, 2014), “Júlia” (2on Premi a Crevillent, 2015) i “Marqués de Villena” (1er Premi a Villena, 2018). En 
2006 va ser l’encarregat d’escriure l’obra obligada del XXI Certamen de Música Festera Ciutat d’Elda 
amb la marxa cristiana “Sibila de Fortià”. Tota la seua música per a banda està enregistrada en CD 
per diferents societats musicals. Cal ressenyar que en gener de 2016 va presentar “Amadaràs”, un CD 
monogràfi c de la seua música festera enregistrat per la Unió Musical Benicadell de Castelló de Rugat 
baix la direcció del mestre Jordi Soler. Fora de l’àmbit de la Música Festera també va ser guardonat en 
2020 amb el 1er Premi al VI Concurs de Composició Didàctica per a Banda de Música de la Província 
d’Alacant organitzat per FSMCV i Diputació.

En octubre de 2016 és doblement guardonat als Premis EUTERPE  que atorga la FSMCV en les 
categories de “Creació Musical – Música per a la Festa” amb la seua obra “Júlia” i “Producció Musical”, 
premi compartit amb la Unió Musical Benicadell pel CD monogràfi c de la seua música: “Amadaràs”.

A més, ha sigut requerit a Elda, Yecla, l’Olleria, Villena, Ibi, Bocairent i Albaida com a jurat dels seus 
concursos musicals i a Albaida, l’Olleria, Banyeres i Sax als seus concursos d’interpretació de pasdobles. 
També ha sigut jurat al Concurs de Joves Intèrprets que organitza la tenda Sanganxa a la Llosa de 
Ranes. Ha sigut assessor musical a les gravacions de diferents societats musicals. En 2012 va pertànyer 
a la comissió que s’encarrega d’atorgar els premis Euterpe de la FSMCV. I en 2017 va tindre l’honor de 
dirigir “Chimo” a un miler de músics en l’acte inaugural dels Moros i Cristians d’Ontinyent.

Pertany a l’ANDB (Associació Nacional de Directors de Banda), a l’SGAE (Societat General d’Autors 
i Editors), a l’AIE (Associació d’Intèrprets i Executants) i és membre i vicepresident de l’ACMMIC 
(Associació de Compositors de Música per als Moros i Cristians). 
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SOCIETAT ARTÍSTICO MUSICAL
“LA VALL” DE CÀRCER
La Societat Artísticomusical “La 
Vall” de Càrcer, (València), es va 
fundar l’any 1892, encara que es 
tenen dades contrastades, arran 
de les investigacions de Raúl 
Carbonell en el seu llibre del 125 
aniversari de la societat; que la 
seua primera activitat musical 
formant músics, es remunta  
a l’any 1870 amb el mestre 
Mariano Arquiola, i és l’any 1892, 
quan comença la seua activitat, 
ja com a banda municipal. Per 
això, a l’any 2017 va celebrar 
de manera brillant, el seu 125 
Aniversari. En el Concert d’Obertura dels actes que commemoren aquest esdeveniment institucional, 
celebrat el passat 1 d’abril de 2017, la Societat va ser guardonada amb la Medalla d’Or de la F.S.M.C.V., 
sent el President de la Federació Pedro Rodríguez Navarro, qui va entregar aquest reconeixement, 
en un acte molt emotiu per a tots els veïns de Càrcer. Cal destacar de la història més llunyana, tant 
dels principis, com en la dècada dels 40 i 50 dos directors; un d’ells persona il·lustre de Càrcer i gran 
compositor, Antonio Rodríguez Castellano, i el tan recordat Francisco Olmos, amb el qual la banda 
va obtindre molts premis, destacant el primer premi de la 2a Secció del Certamen Internacional de 
València l’any 1.944. En la dècada dels 70 i 80 sota la batuta dels dos directors més guardonats José 
María Alba Llàcer i Amadeo Mateu Nadal s’obtenen primers i segons premis en els Certàmens de la 
Diputació de València i Certamen Internacional Ciutat de València:

ANY: (1.975) - 2n PREMI 3a Secció CERTAMEN INTERNACIONAL CIUTAT DE VALÈNCIA. Director: José 
Maria Alba Llacer

ANY: (1.984) – 1r PREMI 2a Secció CERTAMEN INTERNACIONAL CIUTAT DE VALÈNCIA. Director: Amadeo 
Mateu Nadal

ANY: (1.987) - 1r PREMI 2a Secció CERTAMEN INTERNACIONAL CIUTAT DE VALÈNCIA. Director: Amadeo 
Mateu Nadal

ANY: (1.992) - 2n PREMI 2a Secció CERTAMEN INTERNACIONAL CIUTAT DE VALÈNCIA. Director: Amadeo 
Mateu Nadal

Després del Centenari, l’any 1.993 pren possessió, un molt jove director, Azael Tormo Muñoz, 
començant a donar-li a la banda un aire actual i esperançador, amb consonància amb la jove plantilla. 
Cal destacar a les portes del nou segle a l’any 1.999, el treball del mestre Nicolás Esteve Colomina, on 
va començar la seua llavor impulsant la Banda Juvenil, actualment amb 45 places, dirigida pel nostre 
músic , professor i vicepresident actual, Joaquín Ramón Cardona Carbonell. La nostra Banda Juvenil 
participa sovint en Certàmens de la seua categoria, obtenint, importantíssims premis, Certamen Aulos 
Beniarrés (Alacant), dos primers (2.016) i (2.018), i primer premi de desfi lada en 2.013 i en el Certamen de 
Alcàsser (València) amb un 2n premi l’any 2.014. L’any 2.007 s’aconsegueix el 2n premi de la secció 2a 
en el Certamen de la Diputació de València, sota la batuta de Nicolas Esteve.

Al maig del 2.012 i després d’un procés de selecció, aconsegueix la direcció el mestre i compositor 
d’Albaida, Juan Carlos Sempere Bomboí. Uns mesos després de prendre possessió la SAM, obté el 
primer guardó sota la seua batuta, obtenint el 2a premi del Certamen Bandes de Música Ciutat de 
Múrcia.. Li segueix el 8 de Juny de 2013 el segon premi en l’I Certamen de Música Festera d’Agost 
(Alacant). L’any 2016, amb una activitat frenètica, i esforç per part dels músics participen amb 
actuacions meritòries als certàmens de la Diputació de València i Certamen de Música de Cinema de 
Cullera, obtenint el segon i tercer premi, respectivament.

La nostra Escola de Música dirigida pel nostre músic, professor i trompetista Pere Carrascal compte en 
l’actualitat amb al voltant de 60 alumnes i un plantilla d’11 professors/es. Pertany a la Xarxa de Centres 
Educatius de la FSMCV, dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana. 
Recentment va ser mereixedora de les ajudes CaixaBank atorgades per la pandèmia, sent seleccionada 
entre més de 200 escoles i rebent una ajuda de 2.000 €, per la implantació dels recursos tecnològics 
encaminats a la innovació educativa i les noves tecnologies, que venen desenvolupant en projectes 
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educatius i metodològics en els últims anys sent una de les pioneres de tota la xarxa d’escoles, en el 
tractament de les TICs.

El dia 13 de gener de 2.017, any del 125 Aniversari, pren possessió el nostre actual director FILIBERT MIRA 
ORTEGA. Des d’un principi es mostra molt il·lusionat en aquest nou projecte, fent el seu primer concert 
el dia 1 d’abril de 2.017, coincidint amb el Concert d’Obertura del 125 Aniversari, un concert esplèndid, 
esperançador i molt gaudit per tots els assistents. La Societat Artísticomusical “La Vall” de Càrcer, 
compte en l’actualitat amb una plantilla de 75 places. Conta també amb un grup de teatre, en la seua 
estructura cultural ARTHISTIC SAM TEATRE. La Societat Artísticomusical “LA VALL” de Càrcer participa 
anualment en els programes i concerts de l’ Excel·lent de la Diputació de Valencia i en els d’Intercanvi i 
Turisme de la FSMCV, a més de la programació musical i cultural pròpia de la banda.

L’any 2019 el dediquem a fer turisme musical, actuant en Marsella (França) en el FESTIVAL DE LES 
CULTURES D’ESPAGNE organitzada per l’associació HORIZONTES DEL SUR, dins del programa de 
Turisme de la FSMCV. Eixe mateix any, al més de Juliol, participem en el FESTIVAL DE BANDES DE 
MUSICA CIUDAD DE BURGOS, en el marc de les festes majors de la ciutat, actuant com a banda 
invitada, junt a la SM AYORENSE de Ayora i la ASOCIACIÓN IMPULSO MUSICAL BANDA, ESCUELA DE 
MÚSICA Y CORAL CIUDAD DE BURGOS.

En l’actualitat, i des de 2015, presideix la Junta Directiva de la Societat, l’antic músic de la banda Vicente 
Miguel Juan Dasí, sent President Comarcal de la Comarca La Vall de Càrcer.

Director

FILIBERT MIRA I ORTEGA
Carcaixent (València) 1965. La seua trajectòria com a director s’inicia en 
1988 quan assumeix la direcció de la Banda de la Unió Musical d’Albaida. 
Aqueix mateix any rep l’encàrrec de formar una banda en la localitat de 
Miramar, inaugurant l’any 1991 la Unió Musical Milamarina.

Ha realitzat vàries gires, per la Comunitat Valenciana, Itàlia, Alemanya, 
Anglaterra, Àustria, Romania… i ha dirigit com a convidat: La Banda Città 
de Fano (Itàlia), La Banda de la Societat Musical de Faura, l’Orquestra de 
l’Horta, la Banda i Orquestra de Quart de Poblet, la banda comarcal de 
la Safor- Valldigna…

És Professor d’Orquestra en els conservatoris de la Generalitat 
Valenciana i actualment compagina la seua labor de director amb la de 
Professor d’Orquestra en el Conservatori Professional Tenor Cortis de 
Dénia. 

Rep els seus primers premis com a director amb la Unió Musical de 
Beniarbeig en 2004 i 2005, alçant-se tots dos anys amb el segon premi 
en el Certamen de Bandes de la Diputació d’Alacant, i en 2007 el primer premi i esment d’honor del 
Certamen de la Diputació d’Alacant, així com el segon premi del Certamen de la Comunitat Valenciana.

En 2013 i amb aquesta mateixa banda obté Menció d’Honor en el Certamen de la Diputació d’Alacant, 
així com el 2n premi en el Certamen de la Comunitat Valenciana.

Com a director de la Unió Musical de Catarroja rep en 2008 el tercer premi en el Certamen Internacional 
de la Ciutat de Múrcia, i en 2010 el Primer Premi de la Secció Tercera del Certamen Internacional de 
Bandes Ciutat de València. En aquest mateix certamen i amb la mateixa banda, en 2012 aconsegueix 
el Primer Premi de la Secció Tercera, i en 2013 obté el segon premi del Certamen de la Diputació de 
València. Compta també amb el «Premi Hermes al Director 2007» i aqueix mateix any participa en el 
Projecte Sòcrates realitzant una gira per Romania amb la Banda de Potries.

En la seua faceta didàctica i investigadora, ha sigut guardonat en 2011 amb el Premi Euterpe de Gestió 
Musical pel seu treball de millora de gestió en escoles de música “Coordinar en el Núvol”.

En 2014 és convidat al Congrés Internacional de Bandes de Medellín (Colòmbia) com a ponent 
especialitzat en Noves Tecnologies per a Ensenyament de la Música i SmartMusic. Ha sigut director 
titular de la Unió Musical Utielana des de 2014 a 2017. Ha impartit cursos per a professors a través del 
CEFIRE sobre l’aprofi tament d’eines TIC en l’ensenyament de la música.

Des de 2017 és director titular de la Unió Musical de la SAM “LA VALL” de Càrcer.
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SOCIETAT RECREATIVA MUSICAL
D’ALTEA LA VELLA

La Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella, es funda en 1934 per un grup d’habitants del “Poblet” 
animats i dirigits pel mestre José Ortiz Ronda, que va estar al capdavant d’ella durant els deu primers 
anys. Després de diversos directors, en 1957 pren possessió el director que donaria una gran espenta i 
un gran salt qualitatiu a la banda, el “mestre” Vicent Pérez Pérez.

La banda al llarg dels seus vuitanta-nou anys d’història ha participat en nombrosos certàmens i 
festivals dins i fora de l’estat espanyol obtenint diferents premis i reconeixements. El març del 2011 
i de la mà del director actual, Andrés Colomina Bernabéu, la banda va obtenir un 2n premi en el XL 
Certamen Provincial i aqueix mateix any va participar en l’II Certamen Nacional de Bandes de Música 
de Cinema, Ciutat de Cullera.

En 2013 obté un 3r premi en el XLII Certamen Provincial d’Alacant en la localitat d’Ondara. 
Posteriorment en 2018 la banda fa un salt de qualitat i participa en el Certamen Internacional 
“Ciutat de València” fent una meritòria actuació en la 3a secció. Des de 2003, la banda organitza un 
Certamen de Música Festera, sent un referent en tota la Comunitat Valenciana.

La banda anualment organitza festivals de bandes, cicles de concerts i conferències en Santa Cecília i 
nombroses col·laboracions amb el Conservatori Municipal d’Altea, sent actualment un autèntic focus 
cultural no sols a Altea, sinó en tota la comarca de la Marina Baixa.

La banda participa assíduament en cicles de concerts en importants escenaris com el Palau d’Altea - 
Centre d’Arts, l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA), etc. La Societat Recreativa Musical d’Altea 
la Vella compta en l’actualitat amb 60 músics federats, i està presidida per Juan Antonio Bañuls 
Guarinos.
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Director

ANDRÉS COLOMINA I BERNABEU
Nace en Alicante en 1973. Inicia sus estudios musicales en el 
conservatorio de Oscar Esplá de Alicante en la especialidad 
de trompa, pasándose poco tiempo después a la tuba. 
Prosigue su aprendizaje musical en los conservatorios 
“Rafael Rodríguez Albert” de Mutxamel y “J. Pérez Barceló” 
de Benidorm, con el profesor Jordi Peiró, continuando su 
formación con el profesor Agustín Saez Salvador.

En junio de 2002, obtiene el título de profesor superior de 
tuba en el conservatorio superior “Oscar Esplá” de Alicante, 
con el profesor Juan Palacios. 

Ha asistido a numerosos cursos y clases magistrales de 
tuba con prestigiosos profesores y solistas internacionales 
como: Mel Culbertson, Robert Childs, Roger Berents, J.M. 
Miñana, Vicente López, David Zambon y Martin Erikson.

Ha realizado conciertos con prestigiosas agrupaciones de 
la provincia de Alicante destacando a la Banda Sinfónica 
Municipal de Alicante, Orquesta Sinfónica Oscar Esplá, 
Orquesta Promúsica, Orquesta Sinfónica de Alicante, etc.

En 1998 funda la Banda Juvenil de la SCD Carolinas de 
Alicante, estando al frente de ésta y siendo profesor de 
su escuela de educandos hasta 2005. En el año 2000, crea 
junto a otros cuatro músicos el Quintet de Metalls “LLOIXA”.  
En septiembre de 2005, junto a un grupo de músicos 
y amigos funda L’HARMONIA Societat Musical Alacant.  Como Tubista en esta banda, ha obtenido 
numerosos premios en diversos certámenes, destacando la Mención de Honor en los certámenes 
provinciales de 2008, 2017 y 2022 y en el autonómico de 2008.

En el campo de la dirección ha participado en cursos de dirección de banda y orquesta organizados por 
la sociedad musical “La Alianza” de Mutxamel con los directores Francesc Cabrelles y Joan Espinosa en 
julio de 2003 y con el maestro italiano Mº. Giampaolo Lazzeri en 2005. Desde 2007 hasta 2010, estudia 
dirección de banda con los Maestros José Rafael Pascual Vilaplana y Ramon Garcia i Soler en los cursos 
de dirección de Banda organizados por la Universidad Politécnica de Valencia y Les Joventuts Musicals 
de la Vall d’Albaida.

Ha participado en diversos congresos relacionados con la música festera y ha publicado gran cantidad 
de artículos en diversas publicaciones sobre la música festera. Así mismo, ha sido requerido para 
realizar seminarios y conferencias en el Instituto de Cultura “Juan Gil - Albert” y en la AUNEX (Aulas 
Universitarias de la Experiencia) de la Universidad Miguel Hernández.  

En junio de 2003 se hace cargo de la dirección de la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella, 
habiendo dirigido hasta la fecha más de un centenar de conciertos. Ha actuado también como director 
invitado en las Bandas de la S.C.D Carolinas de Alicante (2004), la S. M. “La Esperanza” de Sant Vicent 
del Raspeig (2008), Banda del Conservatorio Profesional de Altea (2012), Unió Musical de La Nucia (2020) 
y L’HARMONIA Societat Musical d’Alacant (2022). El 3 de abril 2011 al frente de la Societat Recreativa 
Musical d’Altea la Vella, participó en el LV Certamen de Bandas de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante en la 3ª sección, obteniendo un 2º Premio. Ese mismo año participan en el II Certamen 
Nacional de Bandas de Música de Cine “Ciudad de Cullera”. En enero de 2012, es nombrado director 
de la Unió Musical d’Ibi, con esta banda ha estrenado gran cantidad de obras de música festera y ha 
actuado con artistas de la talla de Pep Gimeno “Botifarra”, Celtas Cortos o Los Secretos. En julio de 2017 
participó en el 130º Certamen Internacional Ciudad de Valencia y en julio de 2018 volvió a participar 
en dicho certamen al frente se la S.R.M de Altea la Vella con muy buenas críticas pese a no obtener 
premio. 

Actualmente es profesor de música de Enseñanza Secundaria Obligatoria en la Fundación San Juan y 
San Pablo de Ibi (Alicante) y profesor de tuba en la Sociedad Musical “Ruperto Chapí” de Villena. Esta 
actividad docente la compagina con la dirección artística de la Societat Recreativa Musical d’Altea la 
Vella.
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JURAT

President

Azael Tormo Muñoz

Vocals

David Pont

Director, arranjador i compositor. Manuel (València).

En la seua ja llarga carrera com a director té 8 mencions 
d’honor en distints certàmens com el de Kerkrade (Països 
Baixos) així com la “Batuta d’Or”, distinció que atorga la 
Diputació de València als directors més premiats. Ha dirigit 
en països com ara França, Dinamarca, Alemanya, Holanda 
o els Estats Units on va dirigir la US Army Band. Ha estat 
director titulars de les bandes de Manuel, Càrcer, La Llosa 
de Ranes i Benifaió i en l’actualitat dirigeix les bandes de 
Beneixida, Gavarda i Llanera de Ranes. 

En la seua faceta com a arranjador ha realitzat entre altres 
els treballs per als concerts simfònics d’artistes com Tamara, 
Celtas Cortos, La Guardia, Gabinete Caligari, Bajoqueta Rock 
i altres. 

La seua carrera com a compositor és més recent havent 
obtingut gran quantitat de premis entre els que destaquen 
el primer premi als concursos d’Alcoi, Benidorm per dos anys 
consecutius, L’Olleria també dos anys consecutius, Villena, 
Mutxamel, Alginet, Xàtiva, Pozoestrecho, Villarrubia de los Ojos, Lleida i altres, composant també 
l’any 2022 la marxa obligada del Certamen de Música Festera d’Elda. En quan a la música simfònica 
nomenarem els 2 Primers premis consecutius al Concurs de la Federació Catalana de Bandes en 2020 i 
2021, el 1er Premi al Concurs de la Federació Galega en 2020 o el 1er Premi al concurs de Composició de 
la Diputació d’Alacant en 2021.  

En l’actualitat treballa en distints encàrrecs i estrenes programades per als pròxims mesos, alhora que 
és director de les bandes de Llanera de Ranes, Gavarda i Beneixida. 

Formado en los conservatorios superiores de València, 
Madrid y fi nalmente en el CNSM de París, posee en propiedad 
la plaza de Profesor de Trombón de la Banda sinfónica 
Municipal de Valencia desde el año 2008. Además, es 
miembro del quinteto Art of Brass Valencia, con el que ha 
producido los espectáculos Carmen ALLA Brass, INNERLAND, 
METALLICUM y actualmente para cuarteto de metal, 
“Exquisiteces” y “Syncronismos”. A fi nales de este mismo año 
saldrá a la luz el último CD grabado junto a dicha formación.

Ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y es 
poseedor de varios premios internacionales en concursos 
de interpretación. Ha grabado el disco “Pont de colors” para 
trombón solista y diversas formaciones camerísticas.

Compositores como Oliver Rappoport (CatarsisII), Antón 
Alcalde (Three Revelations for T-Bone) y Victor Vallés ((De) 
Constuccions BACHianes), le han dedicado sus obras.

Al frente de la AAM” Santa Bàrbara” de Piles obtuvo 3 
primeros premios y dos menciones de honor en los certámenes de la Diputación de València. Con la 
citada agrupación, grabó el CD titulado “BARBARITATS”.
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José Algado

Como director del CMI “Santa Cecilia” de Puçol obtuvo un primer premio en el Certamen Internacional 
de la Sénia.

En su faceta como compositor podemos destacar el primer premio conseguido en el concurso de la 
ciudad de Agost (Alicante). También fue fi nalista en el concurso de La Nucía (Alicante).

Su música ha sido estrenada por La Banda sinfónica Municipal de València, profesores solistas de 
la Orquesta Nacional de España y de la Orquesta de València. En Diciembre de este mismo año la 
Sociedad Musical “La Artística” de Buñol estrenará su última obra titulada “La Ruta”.

Naix en 1981 e inicia el seus estudis musicals al Centre Musical Puig 
Campana de Finestrat amb el seu pare i Ismal Bevià, continuant-los 
al Conservatori “José Pérez Barceló” de Benidorm i al Conservatori 
“Oscar Esplà” d’Alacant, on fi nalitza els estudis de professor de 
trompa.

A l’any 1996 fou becat pel centre d’ estudis Nord Americà per a 
realitzar un curs d’estiu al “International Musica Camp” en Minot 
(EEUU).

Al camp de la direcció inicia els seus estudis, l’any 1999, assistint a 
diferents cursos de direcció amb: José R. Pascual, Frank de Vuyk, 
Cristóbal Soler, Rafael Sanz Espert, Douglas Bostock. Estudia 
composició amb Joan Enric Canet al Conservatori Superior de 
Alacant i amb Nórman Milanes. Es Graduat Superior en Direcció 
d’Orquestra pel Conservatori Superior de Música de Murcia, on 
estudià amb César Álvarez i Jose Miguel Rodilla. Ha sigut becat 
en dues ocasions, per la Conselleria d’Educació de la Generalitat 
Valenciana per assistir als cursos de direcció de banda de la 
Bercklee College of Music amb Rafael Sanz Espert.

Com a director ha dirigit diferents formacions, com per exemple: Orquestra Simfònica de la Catedral 
de Madrid, Banda del Centre Musical Puig Campana de Finestrat, Banda de Lanjarón (Granada), Banda 
Municipal de “los Palacios y Villafranca” (Sevilla), Banda Simfònica d’Ojijares (Granada), Societa Musical 
Lira Relleuense (Alacant), Orquestra de la Universitat de Valencia, Banda Nacional de Concerts de Cuba, 
Rundfunk-Blasorchester Leipzig (Alemania), Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Murcia, 
Banda Municipal de Granada, Banda Municipal de Palma de Mallorca, Banda Municipal de Castelló.

Ha sigut director titular de l’Agrupació Coral de Finestrat (1999-2005), de la Banda “La lira” de Monfort 
del Cid (2006-2007), la Banda de l’Ateneu Musical de Cocentaina (2007-2009), Banda del Centre Musical 
Puig Campana de Finestrat (2005-2012) i director en funcions de la Banda Municipal de Castelló (2018 i 
2022).

Ha sigut guardonat com a intèrpret:
- El 1er premi al concurs de joves interpretes de Villena l’any 1996, col•laborant posteriorment a la 
gravació d’un CD.
- Premi al millor intèrpret al “International Music Camp” de Minot (USA) l’any 1996.

Ha sigut guardonat com a director amb 14 primers premis en diferents certàmens de bandes arreu de 
l’estat espanyol. Així com guardonat amb:
- La batuta del mestre “Guillermo Tomas”, atorgada per la Banda Nacional de Concerts i el Ministeri de 
Cultura de Cuba, l’any 2005.
- Menció especial al millor director del Certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, novembre de 
2018.

Ha format part com a membre del jurat del; Concurs de metalls de Namur (Bélgica), Certamen de 
bandes de Música de Moros i Cristians d’Agost, Certàmen de bandes de Música de Moros i Cristians 
d’Altea la Vella, del XLV, XLVI i L Certamen Provincial de bandes de la Diputació d’Alacant i de la 33 
edició del Certamen de Música Moros i Cristians d’Elda.

Actualment és director titular de la Unió Musical de Polop de la Marina, de la Banda Simfònica de 
l’Ateneu Musical de la Vila Joiosa i de la Banda del Centre Artístic Cultural “Verge de la Pau” d’Agost.
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