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PREGUNTES

RGE núm. 391/04, relativa a construcció de l’hospital de

Formentera.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

RGE núm. 392/04, relativa a patologies que hi haurà a

l’hospital de Formentera.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

RGE núm. 393/04, relativa a quiròfan de l’hospital de

Formentera.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

RGE núm. 394/04, relativa a ajuda als sectors afectats per

l’apagada del mes de juliol.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

RGE núm. 508/04, relativa a operacions suspeses a Son

Dureta.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 82-84.

RGE núm. 509/04, relativa a altres operacions suspeses a

Son Dureta.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 82-84.

RGE núm. 510/04, relativa a pacients per habitació.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-88.

RGE núm. 511/04, relativa a quarta planta de Son Llàtzer.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-88.

RGE núm. 512/04, relativa a obertura de la quarta planta

de Son Llàtzer.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-88.

RGE núm. 513/04, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 86-88.

RGE núm. 514/04, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer

2.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 86-88.

RGE núm. 515/04, relativa a obres de Son Dureta.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 88.

RGE núm. 536/04, relativa a solució dels problemes de

saturació de Son Dureta.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-97.

RGE núm. 537/04, relativa a funcionament de Son Dureta

com a hospital de referència.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-97.

RGE núm. 538/04, relativa a memòria funcional i projecte

del nou hospital de referència.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 97-102.

RGE núm. 539/04, relativa a funcionament del nou hospital

de referència.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 97-102.

RGE núm. 540/04, relativa a motius de la construcció d’un

nou hospital de referència.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 97-102.

RGE núm. 541/04, relativa a destinació dels edificis de

l’actual Son Dureta.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 102-103.

RGE núm. 570/04, relativa a centre d’especialitats de Canal

Salat.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-106.

RGE núm. 571/04, relativa a projecte del centre

d’especialitats de Canal Salat.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-106.

RGE núm. 572/04, relativa a hospital de dia del centre

d’especialitats de Canal Salat.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-106.

RGE núm. 638/04, relativa a contingut de la llei de drogues.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 106-109.

RGE núm. 639/04, relativa a serveis d’atenció als

toxicòmans.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 109-111.

RGE núm. 640/04, relativa a defensor de l’usuari.

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 114-116.

RGE núm. 694/04, relativa al decret de demores

quirúrgiques.

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 116-118.

RGE núm. 695/04, relativa al decret de demores de

consultes externes.

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 118-121.

RGE núm. 696/04, relativa al decret de demores en proves

tecnològiques.

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 121-123.

RGE núm. 2017/04, relativa a serveis d’urgències al centre

de salut d’es Viver.

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 126-128.

RGE núm. 2018/04, relativa a servei d’hemodiàlisi de

l’hospital de Can Misses.

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 128-130.

RGE núm. 2019/04, relativa a reforma de l’àrea de

pediatria de l’hospital de Can Misses.

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 130-132.

RGE núm. 2346/04, relativa a places de metge d’urgència

de Can Misses.

DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 142-144.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2345/04, relativa als pacients de Formentera.

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 132-136.

RGE núm. 2982/04, relativa a obertura d’espais tancats a

l’Hospital de Son Llàtzer.

DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 144-148.

RGE núm. 5823/04, relativa a política de salut.

DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 174-178.

RGE núm. 5851/04, relativa a reformes a l’Hospital de Can

Misses.

DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 178-180.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4402/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre la nova ubicació del nou hospital de Son

Dureta.

DS núm. 5 (11 de febrer), pàg. 54-73.

RGE núm. 5269/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el Pla d’infraestructures sanitàries.

DS núm. 11 (20 d’octubre), pàg. 154-168.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancat a l’Hospital de

Son Llàtzer, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 144-145.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Compareixences

RGE núm. 4402/04, de la consellera de Salut i Consum,

sobre la nova ubicació del nou hospital de Son Dureta, DS

núm. 5 (11 de febrer), pàg. 60-62 i 69-70.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 391/04, relativa a construcció de l’hospital de

Formentera, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-79 i 81-82.

RGE núm. 392/04, relativa a patologies que hi haurà a

l’hospital de Formentera, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-79 i

81-82.

RGE núm. 393/04, relativa a quiròfan de l’hospital de

Formentera, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-79 i 81-82.

RGE núm. 394/04, relativa a ajuda als sectors afectats per

l’apagada del mes de juliol, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-79

i 81-82.

RGE núm. 570/04, relativa a centre d’especialitats de Canal

Salat, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-105 i 106.

RGE núm. 571/04, relativa a projecte del centre

d’especialitats de Canal Salat, DS núm. 7 (24 de març), pàg.

103-105 i 106.

RGE núm. 572/04, relativa a hospital de dia del centre

d’especialitats de Canal Salat, DS núm. 7 (24 de març), pàg.

103-105 i 106.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2345/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa als pacients de Formentera, DS núm. 9 (12

de maig), pàg. 133-134.

RGE núm. 5823/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de salut, DS núm. 12 (24

de novembre), pàg. 175-176.

RGE núm. 5851/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can

Misses, DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 179.

Compareixences

RGE núm. 5269/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el Pla d’infraestructures sanitàries, DS núm. 11

(20 d’octubre), pàg. 159-161 i 166-167.

M ASCARÓ I M ELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Preguntes

RGE núm. 508/04, relativa a operacions suspeses a Son

Dureta, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 82 i 83.

RGE núm. 509/04, relativa a altres operacions suspeses a

Son Dureta, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 82 i 83.

RGE núm. 510/04, relativa a pacients per habitació, DS

núm. 6 (3 de març), pàg. 84 i 85.

RGE núm. 511/04, relativa a quarta planta de Son Llàtzer,

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84 i 85.

RGE núm. 512/04, relativa a obertura de la quarta planta de

Son Llàtzer, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84 i 85.

RGE núm. 513/04, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer,

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 86 i 87.

RGE núm. 514/04, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer

2, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 86 i 87.

RGE núm. 515/04, relativa a obres de Son Dureta, DS núm.

6 (3 de març), pàg. 88.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancat a l’Hospital de

Son Llàtzer, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 144 i 148.

RGE núm. 5851/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can

Misses, DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 179.
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Compareixences

RGE núm. 4402/04, de la consellera de Salut i Consum,

sobre la nova ubicació del nou hospital de Son Dureta, DS

núm. 5 (11 de febrer), pàg. 58-60 i 67-69.

RGE núm. 5269/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el Pla d’infraestructures sanitàries, DS núm. 11

(20 d’octubre), pàg. 159 i 166.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2345/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa als pacients de Formentera, DS núm. 9 (12

de maig), pàg. 134-135 i 136.

RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancat a l’Hospital de

Son Llàtzer, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 147.

RGE núm. 5823/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de salut, DS núm. 12 (24

de novembre), pàg. 176-177.

RGE núm. 5851/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can

Misses, DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 179-180.

Compareixences

RGE núm. 4402/04, de la consellera de Salut i Consum,

sobre la nova ubicació del nou hospital de Son Dureta, DS

núm. 5 (11 de febrer), pàg. 62 i 70.

RGE núm. 5269/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el Pla d’infraestructures sanitàries, DS núm. 11

(20 d’octubre), pàg. 161.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari

Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancat a l’Hospital de

Son Llàtzer, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 145-146.

Compareixences

RGE núm. 5269/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el Pla d’infraestructures sanitàries, DS núm. 11

(20 d’octubre), pàg. 157-158.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes

RGE núm. 536/04, relativa a solució dels problemes de

saturació de Son Dureta, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-95

i 96.

RGE núm. 537/04, relativa a funcionament de Son Dureta

com a hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-

95 i 96.

RGE núm. 538/04, relativa a memòria funcional i projecte

del nou hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg.

98-99 i 100-101.

RGE núm. 539/04, relativa a entrada en funcionament del

nou hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 98-99

i 100-101.

RGE núm. 540/04, relativa a motius de la construcció d’un

nou hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 98-99

i 100-101.

RGE núm. 541/04, relativa a destinació dels edificis de

l’actual Son Dureta, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 102 i 103.

RGE núm. 2017/04, relativa a serveis d’urgències al centre

de salut d’es Viver, DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 126 i 127.

RGE núm. 2018/04, relativa a servei d’hemodiàlisi de

l’hospital de Can Misses, DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 128 i

129-130.

RGE núm. 2019/04, relativa a reforma de l’àrea de pediatria

de l’hospital de Can Misses, DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 130

i 131-132.

RGE núm. 2346/04, relativa a places de metge d’urgència

a Can Misses, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 142 i 143.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2345/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa als pacients de Formentera, DS núm. 9 (12

de maig), pàg. 132-133, 135 i 136.

RGE núm. 2982/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancat a l’Hospital de

Son Llàtzer, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 146.

RGE núm. 5823/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de salut, DS núm. 12 (24

de novembre), pàg. 174-175 i 177.

RGE núm. 5851/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can

Misses, DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 178-179 i 180.

Compareixences

RGE núm. 4402/04, de la consellera de Salut i Consum,

sobre la nova ubicació del nou hospital de Son Dureta, DS

núm. 5 (11 de febrer), pàg. 57-58 i 66-67.

RGE núm. 5269/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el Pla d’infraestructures sanitàries, DS núm. 11

(20 d’octubre), pàg. 158-159.

SALOM I SOLER, AINA M ARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 638/04, relativa a contingut de la llei de drogues,

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 106-107 i 108.

RGE núm. 639/04, relativa a servei d’atenció als

toxicòmans, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 109 i 110.

RGE núm. 640/04, relativa a defensor de l’usuari, DS núm.

8 (21 d’abril), pàg. 114 i 115-116.

RGE núm. 694/04, relativa al decret de demores

quirúrgiques, DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 116 i 117-118.

RGE núm. 695/04, relativa al decret de demores de

consultes externes, DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 118-119 i 120.

RGE núm. 696/04, relativa al decret de demores en proves

tecnològiques, DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 121 i 122.
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VADELL I FERRER, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2345/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa als pacients de Formentera, DS núm. 9 (12

de maig), pàg. 133.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA

CASTILLO I FERRER

Preguntes

RGE núm. 391/04, relativa a construcció de l’hospital de

Formentera, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 79-81 i 82.

RGE núm. 392/04, relativa a patologies que hi haurà a

l’hospital de Formentera, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 79-81 i

82.

RGE núm. 393/04, relativa a quiròfan de l’hospital de

Formentera, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 79-81 i 82.

RGE núm. 394/04, relativa a ajuda als sectors afectats per

l’apagada del mes de juliol, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 79-81

i 82.

RGE núm. 508/04, relativa a operacions suspeses a Son

Dureta, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 83-84.

RGE núm. 509/04, relativa a altres operacions suspeses a

Son Dureta, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 83-84.

RGE núm. 510/04, relativa a pacients per habitació, DS

núm. 6 (3 de març), pàg. 84-86.

RGE núm. 511/04, relativa a quarta planta de Son Llàtzer,

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-86.

RGE núm. 512/04, relativa a obertura de la quarta planta de

Son Llàtzer, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-86.

RGE núm. 513/04, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer,

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 87-88.

RGE núm. 514/04, relativa a malalts enviats a Son Llàtzer

2, DS núm. 6 (3 de març), pàg. 87-88.

RGE núm. 515/04, relativa a obres de Son Dureta, DS núm.

6 (3 de març), pàg. 88.

RGE núm. 536/04, relativa a solució dels problemes de

saturació de Son Dureta, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 95-96

i 97.

RGE núm. 537/04, relativa a funcionament de Son Dureta

com a hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 95-

96 i 97.

RGE núm. 538/04, relativa a memòria funcional i projecte

del nou hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg.

99-100 i 101-102.

RGE núm. 539/04, relativa a entrada en funcionament del

nou hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 99-

100 i 101-102.

RGE núm. 540/04, relativa a motius de la construcció d’un

nou hospital de referència, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 99-

100 i 101-102.

RGE núm. 541/04, relativa a destinació dels edificis de

l’actual Son Dureta, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103.

RGE núm. 570/04, relativa a centre d’especialitats de Canal

Salat, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 105 i 106.

RGE núm. 571/04, relativa a projecte del centre

d’especialitats de Canal Salat, DS núm. 7 (24 de març), pàg.

105 i 106.

RGE núm. 572/04, relativa a hospital de dia del centre

d’especialitats de Canal Salat, DS núm. 7 (24 de març), pàg.

105 i 106.

RGE núm. 638/04, relativa a contingut de la llei de drogues,

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 107-108 i 109.

RGE núm. 639/04, relativa a servei d’atenció als

toxicòmans, DS núm. 7 (24 de març), pàg. 109-110 i 111.

RGE núm. 640/04, relativa a defensor de l’usuari, DS núm.

8 (21 d’abril), pàg. 114-115 i 116.

RGE núm. 694/04, relativa al decret de demores

quirúrgiques, DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 117 i 118.

RGE núm. 695/04, relativa al decret de demores de

consultes externes, DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 119-120 i 121.

RGE núm. 696/04, relativa al decret de demores en proves

tecnològiques, DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 121-123.

RGE núm. 2017/04, relativa a serveis d’urgències al centre

de salut d’es Viver, DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 126-127 i

128.

RGE núm. 2018/04, relativa a servei d’hemodiàlisi de

l’hospital de Can Misses, DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 128-

129 i 130.

RGE núm. 2019/04, relativa a reforma de l’àrea de pediatria

de l’hospital de Can Misses, DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 131

i 132.

RGE núm. 2346/04, relativa a places de metge d’urgència

a Can Misses, DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 142-143 i 144.

Compareixences

RGE núm. 4402/04, sobre la nova ubicació del nou hospital

de Son Dureta, DS núm. 5 (11 de febrer), pàg. 54-57, 62-66 i

71-73.

RGE núm. 5269/04, sobre el Pla d’infraestructures

sanitàries, DS núm. 11 (20 d’octubre), pàg. 154-157, 161-166

i 167-168.

TEMÀTIC

- A -

Apagada del mes de juliol

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

- C -

Can M isses
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DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 128-132.

DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 142-144.

Canal Salat

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-106.

Centre d’especialitats

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-106.

Centres de salut

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 126-128.

Consultes externes

DS núm. 8 (21 d'abril), pàg. 118-121.

- D -

Decret 

de demores de consultes externes

DS núm. 8 (21 d'abril), pàg. 118-121.

de demores en proves tecnològiques

DS núm. 8 (21 d'abril), pàg. 121-123.

de demores quirúrgiques

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 116-118.

Defensor de l’usuari

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 114-116.

Demores quirúrgiques

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 116-118.

- F -

Formentera

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 132-136.

- I -

Infraestructures sanitàries

DS núm. 11 (20 d’octubre), pàg. 154-168.

- H - 

Habitacions

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-86.

Hemodiàlisi

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 128-130.

Hospital 

Can M isses

DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 178-180.

de dia

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 103-106.

de Formentera

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

de referència

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-102.

- L -

Llei de drogues

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 106-109.

- M -

Malalts

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 86-88.

Metges d’urgència

DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 142-144.

- O -

Obres

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 88.

Operacions

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 82-84.

- P -

Pacients

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-86.

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 132-136.

Patologies

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

Pediatria

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 130-132.

Política de salut

DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 174-178.

Proves tecnològiques

DS núm. 8 (21 d'abril), pàg. 121-123.

- Q -

Quiròfan

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 78-82.

- R -

Reformes

DS núm. 12 (24 de novembre), pàg. 178-180.

- S -

Saturació
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DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-97.

Son 

Dureta 

DS núm. 5 (11 de febrer), pàg. 55-73.

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 82-84 i 88.

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 94-97 i 102-103.

Llàtzer

DS núm. 6 (3 de març), pàg. 84-88.

DS núm. 10 (2 de juny), pàg. 144-148.

- T -

Toxicòmans

DS núm. 7 (24 de març), pàg. 109-111.

- U -

Urgències

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 126-128.

Usuari

DS núm. 8 (21 d’abril), pàg. 114-116.

- V -

Viver, es

DS núm. 9 (12 de maig), pàg. 126-128.
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