
LOLA ALFONSO NOGUERÓN Tècnica Superior en Documentació de RTVV 
CONCEPCIÓ FERRER I SIMÓ Tècnica en Documentació de TVV 

ALAQUÀS EN ELS INFORMATIUS 
DE CANAL 9 

Enguany que Canal 9 - Televisió Valenciana farà deu anys hem pensat fer 
un repàs de la presència d'Alaquàs en els seus programes informatius, per 
vore quin ressò té el nostre poble en el principal mitjà de comunicació valen-
cià, i com es projecta més enllà del terme. Tot i que la presència del nostre 
poble abasta els programes més diversos de la TVV, els criteris documentals 
establerts des d'un primer moment fan més fàcil el repàs d'Alaquàs com a 
notícia que en qualsevol altre producte àudiovisual. Abans, però, d'entrar en 
el nostre estudi farem una introducció general i breu a la gestió de la infor-
mació a Canal 9. 

1. Creació de RTVV i de la Unitat de Documentació. 

El Servei de Documentació de RTVV va ser creat a finals de l'any 1988, 
un any abans del començament de les emissions de Canal 9 - Televisió 
Valenciana. Quasi des d'un principi es va fer evident la necessitat de disposar 
d'un sistema de gestió documental i de material àudiovisual que servira per a 
il·lustrar els informatius i programes que es realitzaven al Centre de Produc-
ció de Programes ubicat a Burjassot. 

Així, la Unitat de Documentació de RTVV disposa de tres àrees: 

Documentació Escrita: 

* hemeroteca, 

* biblioteca, 

* i arxiu de premsa, en l'actualitat en procès de digitalització. 

Documentació Sonora: 

Fons musical, principalment en discos compactes, per a utilitzar en l'edició 
dels programes i informatius. Diferenciem entre la música clàssica i la lleu-
gera (bandes sonores de pel·lícules, rock, jazz, efectes sonors, etc). 
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Documentació Àudiovisual: 

Aquesta àrea rep tot el material emés per les diferents cadenes de RTVV : 

* Canal 9 - Televisió Valenciana (primera cadena), que començà les emis-
sions el 9 d'octubre de 1989. 

* Punt Dos (segona cadena), que rep aquest nom des del dia 30 d'abril de 
1999, havent iniciat les seues emissions amb el nom de Notícies 9 el dia 9 
d'octubre de 1997. 

* Canal Comunitat Valenciana (CCV), cadena d'emissió digital que 
començà a emetre el 15 de setembre de 1997. 

Els tipus de documents que integren el fons documental de RTVV, generats 
per la pròpia empresa són: 

* Informatius 

- Diaris 

- No diaris 

* Programes de Producció Pròpia 

- En Directe 

- Gravats amb antelació a la data d'emissió 

* Programes de Producció Aliena 

* Retransmissions especials d'informatius 

* Retransmissions especials de programes 

Gran part del fons àudiovisual és de producció pròpia, però també es dis-
posa d'imatges adquirides per a l'elaboració de programes, així com de sèries 
produïdes per altres televisions i agències, aquestes últimes són material ano-
menat de producció aliena i estan sotmeses a les normativa de drets d'autor 
pel que fa a la seua reutilització. 

El suport de la major part del material correspon a cintes betacam sp, for-
mat professional que a hores d'ara està convivint amb betacam digital, i 
altres formats més obsolets, com ara polzada . 

2. Tractament dels documents àudiovisuals. Procés tècnic i anàlisi docu-
mental. 

El material àudiovisual produït per TVV que arriba a documentació 
segueix un procés tècnic que inclou el control del material i la seua descrip-
ció, d'aquesta manera s'aconsegueix saber que és el que hi ha i on localitzar-
ho en cas de de voler-ho reutilitzar. 
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El primer que es fa per controlar un document àudiovisual és assignar-li un 
número de control o registre a la cinta de betacam que li fa de suport, i des-
prés se li posa una etiqueta amb el número i una caràtula amb el títol del 
document, data de gravació i tipus documental. El número de registre també 
farà el paper del que s'anomena signatura topogràfica, un número que ens 
indica el lloc de la prestageria on es troba la cinta. 

Anàlisi documental 

Registrat el document, els tècnics documentalistes s'encarreguen de fer una 
descripció de l'origen i contingut àudiovisual del document. No tot el mate-
rial àudiovisual que entra en la Unitat de Documentació és analitzat, sola-
ment són tractats amb profunditat la primera i la segona edició de l'informa-
tiu diari Notìcies 9, programes de producció pròpia com Dossiers, Crònica, 
alguns programes especials, i una selecció de material enviat per les agències 
i una altra del que s'anomena bruts de càmera, és a dir allò que s'enregistra 
amb una càmera de manera extensa sobre un tema concret i que serveix per 
al montage posterior d'una notícia o reportatge, més breu, on només s'aprofi-
ten els millors plans. 

El que es pretén amb l'anàlisi documental és conèixer quines imatges conté 
el material àudiovisual que es conserva. Per aixó, primer s'ha de visionar el 
document àudiovisual. A partir d'ahí es fa un esforç per traduir les imatges 
vistes en paraules que ens donen a entendre el contingut del document. Si es 
té present la frase una imatge val més que mil paraules es pot compendre de 
seguida la dificultat que suposa eixa traducció. Per aixó la/el documentalista 
ha de fer un esforç constant de síntesi per explicar només allò més important 
de la imatge que està mirant. Per exemple, si es veu un collidor de taronges 
amb una caixa entrant al camp i colünt alguna taronja i es descriu així, ja es 
pot tindre una idea de la imatge. Però s'ha de ser conscient que sempre falta
ran detalls, com ara edat, manera de vestir, gestos o moviments del collidor, 
forma i color de la caixa, condicions dels tarongers i del camp, sistema de 
collir, nombre de taronges, etc. Amb l'anàlisi documental hi haurà informa
ció bàsica sobre les imatges per poder-les recuperar i reutilitzar, però és quasi 
impossible, sobretot molt costós, tindre una descripció que defineixca les 
imatges de manera absoluta. 

Per fer un apropament al contingut s'interroga el document amb les pre-
guntes què, quí, com, on i quan. El què sol explicar-se de manera breu en el 
títol que s'assigna al document: per exemple Inauguració d'Expocòmic 93 o 
Inici de les festes majors amb un correfoc i el pregó. Quan es contesta la pre-
gunta de qui protagonitza els fets es tendeix a contestar en base no als prota-
gonistes en general, sino a aquells que apareixen en les imatges que s'estan 
descrivint, i s'especifica en quin tipus de plans àudiovisuals apareixen els 
protagonistes: si és un primer pla, un pla mig o un pla conjunt, per exemple. 
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A l'hora d'explicar el com, s'analitza de quina manera està contada la notí-
cia des del punt de vista àudiovisual. Per exemple la notícia Reunió dels 
alcaldes de L'Horta per analitzar el problema dels nitrats a l'aigua, és il·lus-
trada amb imatges de la reunió dels alcaldes però també amb imatges de con-
sum d'aigua (aixeta d'on cau aigua, un got d'aigua, gent llavant-se les mans, 
escurant o rentant la roba), i també amb imatges de conduccions d'aigua. 

Respondre on implica indicar el lloc geogràfic, però també, de vegades, si 
les imatges estan gravades en un edifici important o lloc peculiar cal especifi-
car-ho. No és el mateix dir que un concert de la Capella dels Ministres s'ha 
fet a Alaquàs, que especificar que s'ha fet, en concret, al Castell. 

Finalment, per respondre el quan cal fer constar la data de la notícia, tant 
la data d'enregistrament de les imatges com la d'emissió. 

A banda d'això, tots els documents àudiovisuals es classifiquen temàtica
ment d'una manera general, i s'indexen, és a dir, se'ls assignen unes paraules 
clau relacionades amb el contingut del document que facilient la seua recupe
ració posterior. 

D'altra banda, es busquen també dades relacionades amb l'origen del docu
ment com: 

- periodista i càmera que l'han originat, 

- programa per al que s'ha fet i responsables del mateix, 

- tipus de document (notícia, reportatge, entrevista, brut de càmera...), 

- tipus de so, 

- durada. 

Arribats a aquest punt, el document es emmagatzemat fins que es requereix 
la seua recuperació, normalment per utilitzar les imatges en una notícia nova 
però relacionada, com per exemple una nova notícia sobre el consum d'aigua 
on es poden reutilitzar les imatges que acompanyaven la reunió dels alcaldes 
de L'Horta sobre els nitrats. 

3. Alaquàs als informatius de Canal 9. 

3.1. Criteris de recuperació. 

De tot el material àudiovisual que es conserva a la Unitat de Documentació 
de RTVV sobre Alaquàs, el nostre estudi s'ha centrat en els programes infor-
matius, bàsicament en les diverses edicions diàries de l'informatiu Notícies 9 
i en el programa Dossiers, que són els de més llarga trajectòria en la progra-
mació de Canal 9. Hem buscat tot aquell document que fera referència a Ala-
quàs de manera directa, i hem descartat aquells que ho feien de manera indi-
recta, per exemple una notícia en la que un veí d'Alaquàs donava la seua opi-
nió sobre la trajectòria del València a la lliga de futbol. 

-206-



Els documents inclosos han sigut analitzats abans del 30 de maig de 1999, 
queden exclosos aquells que havent sigut enregistrats i emesos amb anteriori-
tat a eixa data no han sigut analitzats pels documentalistes, cosa que els con-
verteix en difícilment recuperables. 

Hem de dir que, a més del material inclós en el present estudi, hi ha altres 
materials interessants des d'un punt de vista local. És el cas, especialment, 
del que s'anomenen bruts de càmera, on trobem material d'interés com pot 
ser el que va servir per fer un reportatge sobre l'ofici de peroler per al pro-
grama Teletreball; o unes imatges aèries d'Alaquàs gravades per als informa-
tius, o imatges de l'interior del Castell, gravades per a un reportatge sobre 
Jorge Juan Santacilia en la sèrie Valencians que fan història. 

3.2. Documents classificats per anys. 

1990 

30-VI-90 Reunió de treball dels caps de comarques del PP -
POLÍTICA 

1992 

23-V-92 Expocòmic 92 - CULTURA 

9-XI-92 Una dona acusa al seu marit d'agressió - SUCCESOS 

17-XI-92 L'Audiència absol l'intent de parricidi - SUCCESOS 

3-XII-92 Reunió dels Alcaldes de L'Horta,. - MEDI AMBIENT 

4-XII-92 Aldaia i Alaquàs rebran pròximament aigua sense nitrats de 
la potabilitzadora de Picassent - INFRAESTRUCTURES 

1993 

17-V-93 Expocòmic 93 - CULTURA 

14-V-93 Expocòmic 93 - BRUT - CULTURA 

3-VI-93 Míting del PSOE dins la campanya de les Eleccions Generals 
- POLÍTICA 

1994 

10-I-94 Una expedició valenciana recorrerà el continent Africà al mes 
de març - SOCIETAT 

27-IV-94 Les perruqueries acusen de competència deslleial als serveis 
de perruqueria oferits als llars dels jubilats - SOCIETAT 

31-V-94 Míting per a les eleccions europees del PSOE - POLÍTICA 

5-1X-94 Prova puntuable per al campionat de motociclisme de veloci-
tat de la Federació Valenciana - ESPORTS 
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10-IX-94 Homenatge a la Legió i als soldats que han participat en la 
missió de pau a l'ex-Iugoslàvia en les festes patronals que 
han finalitzat amb el Cant de la Carxofa - FESTES 

30-XI-94 L'entrenador del València C.F. aprén a cuinar una paella en 
un sopar de la Penya Valencianista d'Alaquàs - ESPORTS 

1995 

20-I-95 L'any 1995 es completarà el distribuidor comarcal de L'Horta 
Sud amb una nova carretera que unirà la pista de Silla amb 
la N-III - INFRAESTRUCTURES 

2-IV-95 Polèmica sobre l'ús del Castell d'Alaquàs del s. XVI, de pro
pietat privada i declarat bé d'interés cultural -SOCIETAT 

29-IV-95 Lliurament dels Premis d'Assaig 25 d'Abril de l'Associació 
Joventut Valencianista - CULTURA 

21-V-95 Exposició de material militar amb motiu de la setmana de les 
Forces Armades - SOCIETAT 

28-V-95 Votació dels principals candidats a la presidència de la Gene
ralitat - POLÍTICA 

10-IX-95 Prova del Campionat d'Espanya de Bike-trial - ESPORTS 

12-IX-95 Celebració de la Festa del Crist de la Bona Mort - FESTES 

12-XII-95 Celebració del Vinté Aniversari de la Cooperativa Valen
ciana de Consumidors CONSUM - ECONOMIA 

1996 

2-VI-96 Celebració del segon Festival de Jocs i Esports Tradicionals -
CULTURA 

30-VI-96 Celebració del Dia del Veí organitzat per la confederació 
d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana -
SOCIETAT 

21-VII-96 Fabricació de ventalls amb simbologia d'olimpiades per 
comercialitzar-los a Atlanta - ECONOMIA 

2-IX-96 Festa de l'Aigua - FESTES 

4-IX-96 La setmana vinent s'inaugura a Alaquàs la Desena edició 
d'Expocòmic, que tindrà com a protagonista el dibuixant 
Daniel Tones - CULTURA 

6-IX-96 Reportatge sobre les celebracions religioses en honor de les 
Mare de Déu trobades - DOSSIERS - RELIGIÓ 

8-IX-96 Núñez i Cervera van guanyar ahir els germans Sarasol a la 
partida de pilota valenciana en la modalitat de frontó -
ESPORTS 
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4-X-96 La Capella dels Ministrers va actuar anit dins els segon Cicle 
"Concerts de Tardor" que organitza l'Ajuntament - CUL
TURA 

17-XI-96 Anit es va declarar un incendi en una fàbrica de mobles al 
polígon industrial - SUCCESOS 

1997 

14-III-97 Celebració de les falles en col·legis i guarderies - FESTES 

19-IV-97 Celebració del Dia de Castella-La Manxa a la Comunitat 
Valenciana organitzat per la Federació de Centres Caste-
llanomanxecs per fomentar l'acostament entre les dues 
comunitats - SOCIETAT 

30-VIII-97 Inici de les festes majors - FESTES 

3l-VIII-97 Celebració de la Festa de l'Aigua - FESTES 

10-IX-97 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Carxofa -
FESTES 

30-XI-97 Proclamació de les Falleres Majors 1998 - FESTES 

1998 

13-III-98 Els escolars han celebrat hui els seus actes fallers - FESTES 

27-VII-98 Entrada en vigor de la Llei d'Objecció de Consciència que 
afecta a 60.000 joves - SOCIETAT 

29-VII-98 Correfoc a Alaquàs - FESTES 

3-IX-98 Els moros i cristians lluiten per conquerir el Castell -FESTES 

5-IX-98 Processó de pujada de Sant Miquel a l'Església de la Mare de 
Dèu de i' Olivar - FESTES 

6-IX-98 Quarta edició del Festival de Rock d'Alaquàs - CULTURA 

10-IX-98 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Carxofa -
FESTES 

26-X-98 L'empresa Roses Noves crea noves varietats de roses -
BRUT/NOTÍCIA - ECONOMIA 

6-XI-98 Els xiquets han participat en una jornada dedicada a apendre 
els sabors bàsics - SOCIETAT 

8-XI-98 Desfilada de roba tradicional valenciana - SOCIETAT 

27-XII-98 L'Aldaia C.F. guanya l'Alaquàs C.F. per 2-1 - ESPORTS 

1999 

29-I-99 La Cooperativa Ecomediterrània contracta refugiats - ECO
NOMIA 

-209-



12-III-99 Celebració de les falles als col·legis - FESTES 

29-IV-99 Investigació policial sobre el cadàver carbonitzat d'una 
dona - SUCCESOS 

4.Conclusió. 

Amb la publicació d'aquest article pretenem fer constar la presència 
d'Alaquàs en el material àudiovisual generat per Canal 9, conservat al Cen-
tre de Produccions de Burjassot, i recordar la importància d'aquest material 
com a Patrimoni àudiovisual propi, especialment per la titularitat pública de 
Televisió Valenciana. 

La legislació espanyola no garantitza la conservació de les obres àudiovi-
suals en vídeo, i com expliquen Javier Martín i Jacobo López "malgrat ser 
l'Estat el garant de la conservació com a Patrimoni Històric" (Reorganiza-
ción del la Documentación en el entomo multimedia. Madrid, 1998, 
http://www.ucm.es/inf/mutido/multidoc/revista), no exiteix cap Videoteca 
Nacional, i per supost no existeix a nivell de Comunitat Valenciana. 

Deu anys és poc temps per disposar d'un arxiu d'imatges del poble d'Ala-
quàs, però el ben cert és que aquests documents àudiovisuals, totes eixes 
notícies, reportatges, personatges i imatges generades dia a dia des de l'inici 
de les emissions, formen part de la memòria de totes les valencianes i valen-
cians. Sols el manteniment i conservació del seu fons documental farà possi-
ble la visió d'aquesta Comunitat amb el pas del temps 

DOCUMENTS CLASSIFICATS PER ANYS (52) 

1990 (1) 

30-VI-90 Reunió de treball dels caps de comarques del PP -
POLÍTICA 

1992 (5) 

23-V-92 Expocòmic 92 - CULTURA 

9-XI-92 Maria Blasco ha acusat el seu marit d'agressió - SUC
CESOS 

17-XI-92 L'Audiència absol Maria Blasco de l'intent de parri-
cidi del seu marit - SUCCESOS 

3-XII-92 Recursos Alaquàs: Entrada del poble i façana ajunta-
ment - BRUT DOSSIERS 

3-XII-92 Reunió dels Alcaldes de L'Horta, entre altres Adrià 
Hernández ; entrevista a Antoni Cubillos sobre els nitrats i 
l'aigua - BRUT DOSSIERS - MEDI AMBIENT 
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4-XII-92 Aldaia i Alaquàs rebran próximament aigua sense 
nitrats de la potabilitzadora de Picassent - INFRAESTRUCTU-
RES 

1993 (3) 

17-V-93 Expocòmic 93 - CULTURA 

14-V-93 Expocòmic 93 - BRUT - CULTURA 

3-VI-93 Míting del PSOE dins la campanya de les Eleccions 
Generals - POLÍTICA 

1994 (6) 

10-I-94 Una expedició valenciana recorrerà el continent Africà 
al mes de març - SOCIETAT 

27-IV-94 Les perruqueries acusen de competència deslleial als 
serveis de perruqueria oferits als llars dels jubilats - SOCIE-
TAT 

31-V-94 Míting per a les eleccions europees del PSOE -
POLÍTICA 

5-IX-94 Prova puntuable per al campionat de motociclisme de 
velocitat de la Federació Valenciana - ESPORTS 

10-IX-94 Homenatge a la Legió i als soldats que han participat 
en la missió de pau a l'ex-Iugoslàvia en les festes patronals que 
han finalitzat amb el Cant de la Carxofa - FESTES 

30-XI-94 L'entrenador del València C.F. aprén a cuinar una 
paella en un sopar de la Penya Valencianista d'Alaquàs -
ESPORTS 

1995 (8) 

20-I-95 L'any 1995 es completará el distribuïdor comarcal de 
L'Horta Sud amb una nova carretera que unirà la pista de Silla 
amb la N-III - INFRAESTRUCTURES 

2-IV-95 Recursos del Castell i entrevista a Benet Garcia -
BRUT 

2-IV-95 Entrevista a Enric Juan Redal sobre el Castell - BRUT 

2-IV-95 Polèmica sobre l'ús del Castell d'Alaquàs del s. XVI, 
de propietat privada i declarat bé d'interès cultural -SOCIETAT 

29-IV-95 Lliurament dels Premis d'Assaig 25 d'Abril de 
l'Associació Joventut Valencianista a Lluís Bertomeu, Nacho 
Bellido i Josep Miquel Bisbal - CULTURA 
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21-V-95 Exposició de material militar amb motiu de la setmana 
de les Forces Armades - SOCIETAT 

28-V-95 Votació dels principals candidats a la presidència de la 
Generalitat - POLITICA 

10-IX-95 Prova del Campionat d'Espanya de Bike-trial -
ESPORTS 

9-IX-95 Festa del Crist i Cant de la Carxofa - BRUT 

12-IX-95 Celebració de la Festa del Crist de la Bona Mort -
FESTES 

12-XII-95 Entrevista a Francesc Pons i supermercat CONSUM 
a Alaquàs - BRUT 

12-XII-95 Celebració del Vintè Aniversari de la Cooperativa 
Valenciana de Consumidors CONSUM amb la presentació 
d'un llibre de Ferran Torrent- ECONOMIA 

1996 (9) 

2-VI-96 Celebració del segon Festival de Jocs i Esports Tradi-
cionals - CULTURA 

30-V1-96 Celebracií del Dia del Veí organitzat per la confede-
ració d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana -
SOCIETAT 

19-VII-96 Fabricació de ventalls per a les olimpíades d'Atlanta 
-BRUT 

21-VII-96 Fabricació de ventalls amb simbologia d'olimpíades 
per comercialitzar-los a Atlanta - ECONOMIA 

2-IX-96 Festa de l'Aigua - FESTES 

4-IX-96 La setmana vinent s'inaugura a Alaquàs la Desena 
edició d'Expocòmic, que tindrà com a protagonista el dibui-
xant Daniel Torres - CULTURA 

23-VII-96 Recursos de l'Església i la Mare de Dèu de l'Olivar 
-BRUT 

6-IX-96 Reportatge sobre les celebracions religioses en honor 
de les Mare de Dèu trobades - DOSSIERS - RELIGIÓ 

8-IX-96 Núñez i Cervera van guanyar ahir els germans Sarasol 
a la partida de pilota valenciana en la modalitat de frontó -
ESPORTS 

3-X-96 Concert de música barroca per la Capella de Ministrers 
al Castell - BRUT 
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4-X-96 La Capella dels Ministrers va actuar anit dins els segon 
Cicle "Concerts de Tardor" que organitza l'Ajuntament -CUL-
TURA 

17-XI-96 Anit es va declarar un incendi provocat per un solda-
dor en una fábrica de mobles al polígon industrial - SUCCE-
SOS 

1997 (6) 

14-III-97 Celebració de les falles en col·legis i guarderies -
FESTES 

19-IV-97 Celebració del Dia de Castella-La Manxa a la Comu-
nitat Valenciana organitzat per la Federació de Centres Caste-
llanomanxecs per fomentar l'acostament entre les dues comu-
nitats - SOCIETAT 

30-VHI-97 Inici de les festes majors - FESTES 

31-VIII-97 Celebració de la Festa de l'Aigua - FESTES 

10-IX-97 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Car-
xofa - FESTES 

30-XI-97 Proclamació de les Falleres Majors 1998 - FESTES 

1998(11) 

13-III-98 Els escolars han celebrat hui els seus actes fallers -
FESTES 

27-VII-98 Entrada en vigor de la Llei d'Objecció de Conscièn-
cia que afecta a 60.000 joves - SOCIETAT 

29-VII-98 Correfoc a Alaquàs - FESTES 

3-IX-98 Els moros i cristians lluiten per conquerir el Castell -
FESTES 

5-IX-98 Processó de pujada de Sant Miquel a l'Església de la 
Mare de Dèu de l'Olivar - FESTES 

6-IX-98 Quarta edició del Festival de Rock d'Alaquàs - CUL
TURA 

9-IX-98 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Car
xofa - BRUT 

10-IX-98 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Car-
xofa - FESTES 

26-X-98 L'empresa Roses Noves crea noves varietats de roses 
- BRUT/NOTICIA - ECONOMIA 
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6-XI-98 Els xiquets han participat en una jornada dedicada a 
apendre els sabors bàsics - SOCIETAT 

8-XI-98 Desfilada de roba tradicional valenciana - SOCIETAT 

27-XII-98 L'Aldaia C.F. guanya l'Alaquàs C.F. per 2-1 -
ESPORTS 

1999 (4) 

29-I-99 La Cooperativa Ecomediterrània contracta refugiats 
polítics, molts amb carrera universitària, com a collidors i jor-
nalers - ECONOMIA 

12-III-99 Celebració de les falles als col·legis - FESTES 

28-IV-99 Recursos d'Alaquàs - BRUT/INFORMATIU -
SOCIETAT 

29-1V-99 Investigació policial sobre el cadàver carbonitzat 
d'una dona - SUCCESOS 

DOCUMENTS CLASSIFICATS PER TEMES(52) 

CULTURA (7) 

23-V-92 Expocòmic 92 

17-V-93 Expocòmic 93 

29-IV-95 Lliurament dels Premis d'Assaig 25 d'Abril de 
l'Associació Joventut Valencianista a Lluís Bertomeu, Nacho 
Bellido i Josep Miquel Bisbal 

2-VI-96 Celebració del segon Festival de Jocs i Esports Tradi-
cionals 

4-IX-96 La setmana vinent s'inaugura a Alaquàs la Desena 
edició d'Expocòmic, que tindrà com a protagonista el dibui-
xant Daniel Torres 

4-X-96 La Capella dels Ministrers va actuar anit dins els segon 
Cicle "Concerts de Tardor" que organitza l'Ajuntament 

6-IX-98 Quarta edició del Festival de Rock d'Alaquàs 

ECONOMIA (4) 

12-XII-95 Celebració del Vintè Aniversari de la Cooperativa 
Valenciana de Consumidors CONSUM amb la presentació 
d'un llibre de Ferran Torrent 

21-VI1-96 Fabricació de ventalls amb simbologia d'olimpíades 
per comercialitzar-los a Atlanta 
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26-X-98 L'empresa Roses Noves crea noves varietats de roses 
- BRUT /NOTÍCIA 

29-I-99 La Cooperativa Ecomediterrània contracta refugiats 
polítics, molts amb carrera universitària, com a collidors i jor-
nalers 

ESPORTS (5) 

5-IX-94 Prova puntuable per al campionat de motociclisme de 
velocitat de la Federació Valenciana 

30-XI-94 L'entrenador del València C.F. aprén a cuinar una 
paella en un sopar de la Penya Valencianista d'Alaquàs 

10-IX-95 Prova del Campionat d'Espanya de Bike-trial 

8-IX-96 Núñez i Cervera van guanyar ahir els germans Sarasol 
a la partida de pilota valenciana en la modalitat de frontó 

27-XII-98 L'Aldaia C.F. guanya l'Alaquàs C.F. per 2-1 

FESTES (14) 

10-IX-94 Homenatge a la Legió i als soldats que han participat 
en la missió de pau a l'ex-Iugoslàvia en les festes patronals que 
han finalitzat amb el Cant de la Carxofa 

12-EX-95 Celebració de la Festa del Crist de la Bona Mort 

2-IX-96 Festa de l'Aigua 

14-III-97 Celebració de les falles en col·legis i guarderies 

30-VII-97 Inici de les festes majors 

31-VIII-97 Celebració de la Festa de l'Aigua 

10-IX-97 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Car-
xofa 

30-XI-97 Proclamació de les Falleres Majors 1998 

13-III-98 Els escolars han celebrat hui els seus actes fallers 

29-VII-98 Correfoc a Alaquàs 

3-IX-98 Els moros i cristians lluiten per conquerir el Castell 

5-IX-98 Processó de pujada de Sant Miquel a l'Església de la 
Mare de Dèu de l'Olivar 

10-IX-98 Processó del Crist de la Bona Mort i Cant de la Car-
xofa 

12-III-99 Celebració de les falles als col·legis 

-215-



INFRAESTRUCTURES (2) 

4-XII-92 Aldaia i Alaquàs rebran pròximament aigua sense 
nitrats de la potabilitzadora de Picassent 

20-I-95 L'any 1995 es completarà el distribuidor comarcal de 
L'Horta Sud amb una nova carretera que unirá la pista de Silla 
amb la N-III 

MEDI AMBIENT (1) 

3-XII-92 Reunió dels Alcaldes de L'Horta, entre altres Adrià 
Hernàndez; entrevista a Antoni Cubillos sobre els nitrats i 
l'aigua - BRUT DOSSIERS 

POLÍTICA (4) 

30-VI-90 Reunió de treball dels caps de comarques del PP 

3-VI-93 Míting del PSOE dins la campanya de les Eleccions 
Generals 

31-V-94 Míting per a les eleccions europees del PSOE 

28-V-95 Votació dels principals candidats a la presidència de la 
Generalitat 

RELIGIÓ (1) 

6-IX-96 Reportatge sobre les celebracions religioses en honor 
de les Mare de Dèu trobades - DOSSIERS 

SOCIETAT (10) 

10-I-94 Una expedició valenciana recorrerà el continent Africà 
al mes de març 

27-IV-94 Les perruqueries acusen de competència deslleial als 
serveis de perruqueria oferíts als llars dels jubilats 

2-IV-95 Polèmica sobre l'ús del Castell d'Alaquàs del s. XVI, 
de propietat privada i declarat bé d'interés cultural 

21-V-95 Exposició de material militar amb motiu de la setmana 
de les Forces Armades 

30-VI-96 Celebració del Dia del Veí organitzat per la confede-
ració d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana 

19-IV-97 Celebració del Dia de Castella-La Manxa a la Comu-
nitat Valenciana organitzat per la Federació de Centres Caste-
llanomanxecs per fomentar l'acostament entre les dues comu
nitats 

27-VII-98 Entrada en vigor de la Llei d'Objecció de Conscièn-
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cia que afecta a 60.000 joves 

6-XI-98 Els xiquets han participat en una jornada dedicada a 
apendre els sabors bàsics 

8-XI-98 Desfilada de roba tradicional valenciana 

28-IV-99 Recursos d'Alaquàs - BRUT/INFORMATIU 

SUCCESOS (4) 

9-XI-92 Maria Blasco ha acusat el seu marit d'agressió 

17-XI-92 L'Audiència absol Maria Blasco de l'intent de parri-
cidi del seu marit 

17-XI-96 Anit es va declarar un incendi provocat per un solda-
dor en una fàbrica de mobles al polígon industrial 

29-IV-99 Investigació policial sobre el cadàver carbonitzat 
d'una dona. 
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