
Commemoració del 30è Aniversari de Plural-21 
Portem 30 anys tenint cura de la Vida en un planeta viu 

Apliquem el que hem aprés  
a desmuntar la Genocida ‘Operació Coronavirus’ 

 i a instaurar la Nostra Nova·Antiga Forma  de Vida” 
al servei de tots els pobles, del 99% de la població mundial 

 

Et convidem a actualitzar cada dia la web de l’aniversari perquè anirem afegint noves intervencions a: 
   català  https://desmontandolapandemia.plural-21.org/ 

                                   castellano  https://desmontandolapandemia.plural-21.org/?lang=es  
Cada activitat es farà en la llengua en que està escrita o anunciada 

Es transmitirá on-line en directe, de forma gratuita pel nostre canal    

https://www.twitch.tv/plural_21/ 
 

Divendres, 2 octubre 

1990-2020: 30 anys tenint cura de la vida  en un planeta viu. Trajectòria i testimonis 
19:30-20:30: Lluís Botinas: Agraïments i breu Història dels 30 anys 
TESTIMONIS: Josep Golanó (soci (Barcelona). José Luís Ruíz coordina canal twitch de P-21. Cristina Fenoy, dinamizadora de  
P-21. GRAVACIÓ: Patrick Quanten (metge belga). Emilio Vázquez (socio desde Brasil). Sandra, Ivan i Aaron. Cesca marona. 

 

Dissabte, 3 octubre (matì) 

Entendre adequadament què està passant al món, i situar-hi l’Estado Español  i en particular Catalunya 
10-10:20: Lluís Botinas: “Fi de la Modernitat, inici d’un Nou Cicle Còsmic, fallida de l’Estado-Español” i llibertat de Catalunya: un esbós” 

10:20-11:20: Jesús Gabriel Gutiérrez (astròleg, escriptor): “Una visión geopolítica según la Astrologia Mundial”  
11:20-12:10: Pere Romero (sociòleg, professor jubilat): “Introducció a la situació geopolítica actual” 
12:30-15: Joan Carles Olmedillas (enginyer comunicacions) i Núria Marín (biòloga), col·laboradors de la Plataforma Stop 5G: “Co-
ses que no te han dicho del 5G”    
 

Dissabte, 3 octubre (tarda) 

Estem davant de la genocida Operació tapadora “Pandèmia de Coronavirus”? És qüestió de vida o mort? 
16:30-17:30: Francesc Colet (activista climàtic): "GeoEnginyeria, l’arma més potent d'abast mundial, amagada a la població”. Tele-
gram: GEOINGENIERIA BCN y Nuevo Orden Mundial   
17:40-18:45: Lluís Botinas: “Comprendre el que està passant des del punt de vista VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT”   
(veure entrevista per Miguel Celades “Genocidio programado a la humanidad” https://www.youtube.com/watch?v=VWh3wqfR_3s ) 
 

Diumenge, 4 octubre (matì) 

La censura mata. Mort a la censura i presó als censors!!! 
10-10:30h. Lluís Botinas: “Com a mínim des de l’11-S del 2001, la realitat demostra que la democràcia és la negació de la llibertat 
d'expressió i del dret de tothom a la informació” 
10:30-11: Pedro Riba (periodista veterà): “Conquistar la independencia informativa, ahora sometida al protocolo Covid 19” 

11-12h. Santi Royuela (físic, impulsor del canal Expediente Royuela) “1.136 assassinats documentats: una part de l’aparell de l’‘Esta-
do Español’ que va matar una mitjana de dues persones a la setmana durant 10 anys, protegida -fins ara- per la resta de tot l’aparell” 
12,15-13,45. Carme Huertas (filóloga, escritora): “Ingeniería lingüística: Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos 
del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social.” 
 

Diumenge, 4 octubre (tarda) 

Existeix el nou virus SARS-CoV-2? Els tests que hi estan relacionats, ¿quina validesa tenen? 
16-17: Dr. Alejandro Sousa (urólogo; investigador en temas de oncología y enfermedades infecciosas): "¿Tiene sentido biológico ha-
blar de los virus como si fuesen entidades independientes separadas de personas, animales, plantas o microbios?”.  
17:00-18:30: Jesús García Blanca: “No hay articulo científico publicado alguno que demuestre que se ha aislado un virus llamado 
SARS-CoV-2. En consecuencia, no tienen validez alguna ni la PCR basada en su supuesto ARN, ni los tests basados en los anticuer-
pos a sus supuestas proteinas”. 
18.45-19:45: Javier Herráez (médico especialista en oncología, asesor de NMG): “Visión general de un médico de la Operación Pseu-
dopandemia”  
19:45-20:45: Conversació informal entre dues infermeres sobre el que han fet i vist: Ester Burrel (investigadora independent)  
i Rita Prats (amb més 46 anys de servei. Doctoranda en Antropologia) 
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Dilluns, 5 octubre 

Els tests són un engany tecnològic, basat en un engany científic, utilitzat per generar un engany sanitari, 
fonamental per construir un engany social 

19:30-20:15: Lluís Botinas: "Una tecnología que COMO MÁXIMO debería ser de confirmación (y aún en condiciones bien precisa-
das), ha sido convertida en una ruleta rusa utilizada para "diagnosticar" (en realidad, etiquetar) que sirve: 1) para dar una tramposa 
seguridad a la población aterrorizada; 2) para atrapar nuevas víctimas; y 3) como herramienta de manipulación ‘epidemiológica’ por 
parte de autoridades terroristas" 
20:15-21:15: María José Martínez Albarracín (catedrática jubilada de Procesos Diagnósticos Clínicos; fue profesora de Bioquímica, 
Inmunología y Técnicas Instrumentales en el Ciclo Formativo Superior de Formación Profesional, Laboratorio de Diagnóstico Clínico): 
"Algunos de los principales aspectos técnicos que confirman lo antes/arriba afirmado" 
21:15: Preguntas y consideraciones aclaratorias. 

 

Dimarts, 6 octubre   

Existeix la nova malaltia COVID-19? Hi ha realment una pandèmia de COVID-19? 
16-17:30: Toni Cuspinera (advocat associació “Salut activa”): “La cinq-gé, el control de la població i la perpetuació al poder a costa 
de la vida de la població”  
19:30-19:45: Lluís Botinas: Plantejament: què és o no una malaltia, i encara més què seria una “nova malaltia”? 
19:45-20:15: (metgessa, pediatre, epidemiòloga): “Les pandèmies reals que són silenciades: infertilitat, avortaments involuntaris, au-
tisme, malalties rares, ...” 
20:15-21:15: Cristina Fenoy (veterinària, homeòpata, divulgadora de la NMG): “Los veterinarios están acostumbrados a tratar epide-
mias pero no han sido ni siquiera consultados. Y nunca aplican confinamiento” 

 

Dimecres, 7 octubre 

Si existeix el nou SARS-CoV-2 i si existeix la nova COVID-19, ¿n’és la causa? 
19:30-19:40: Lluís Botinas: Suposant que existeixi un virus SARS-CoV-2 i que hi hagi una malaltia COVID-19, associar el suposat 
SARS-CoV-2 amb la suposada COVID-19 no demostra EN ABSOLUT causalitat. I suposant que hi hagi COVID-19, quines causes reals 
pot tenir? 
19:40-21: Jesús García Blanca: “¿Cumple el supuesto SARS-CoV-2 no ya los postulados de Koch para bacterias sino sus posteriores 
revisiones para virus, condiciones necesarias para poder afirmar que 'el virus SARS-CoV-2 causa la enfermedad COVID-19'”?”  
21-22: Birame Boye (investigador autònom, Doctor en química física, “Científicos por la verdad”): “Els greus perills de les radiacions 
electromagnètiques, sobre tot les emeses per les antenes de telefonia, siguin noves o bé les velles potenciades” 

 
Dijous, 8 octubre 

Existeix el contagi? Suposant que sí: com evitar el contagi bio-lògicament i sense riscos? 
 

19:30-20: Antonio Tagliati: “Contagio ... ¿de qué? El contagio de virus tal como lo entiende la medicina al·lopàtica, no existe. Pero sí 
hay contagio: de miedo, de energia, de posibles residuos de células que se descomponen (Reich), ... 
 
A) Les greus conseqüències de les mesures oficials imposades amb l’excusa “són per evitar el contagi”: 
 
20-20:55: Birame Boye (Doctor en química física, “Científicos por la verdad”): “Observacions crítiques sobre: confinaments i quarante-
nes, totals i parcials; morrió-mascareta; la mal-intencionadament dita “distància social”; rentat de mans; rastrejadors; guants (silencio-
sament retirats per les mateixes autoritats al·lopàtiques que els van imposar). Vacunes?” 
 
20:55-21: Lluís Botinas (basant-me en Jon Rappoport https://nomorefakenews.com/ ): “L’absoluta impossibilitat de fer una vacuna re-
alment eficaç per la malaltia COVID-19 (fins i tot suposant que existeixin el suposat virus i la suposada malaltia)” 
 
B) Maneres sanes d’evitar el suposat contagi del suposat virus: “On entra el sol, no entra el metge”; ventilació (amb sorpresa); alcali-
nització de vies respiratòries; ... 
 
21-21:30: José García Torres (ingeniero civil, investigador independiente): “Ionización: la gran desconocida (para resolver la crisis ac-
tual)” 
 
21:30: Josep Maria Subirà i Vallès (graduat en Infermeria, facilitador i dinamitzador de salut): “Ens protegeix no pas l’eliminació de mi-
crobis i virus sinó la seva biodiversitat” 

 
 



Divendres, 9 octubre 

Suposant que un nou virus causés una nova malaltia, la millor forma d’evitar qualsevol malaltia és protegir 
i enfortir el terreny físic i anímic. Com protegir i enfortir el terreny? – I 
 
19:30-20: Francesc Colet (activista climàtic): “Formes d’enfortir el terreny i de protegir-se de les Radiacions Electro-Magnètiques” 
 
20-20:40: Antonio Tagliati: “La base de la vida es el ritmo en el cuerpo y en la respiración. Cuidando el ritmo se mantiene sano  
el cuerpo” 
 
20:40-21:20: Franju Serra (llicenciat en Ciències de l’Activitat Física, investigador en les 5 LB): “Protegir i reforçar el terreny des de les 
5 Lleis Biològiques, que permeten comprendre la influència en la salut de cadascú de la seva percepció i de les seves creences” 
 
21:20-22: Josep Maria Subirà i Vallès (graduat en Infermeria, facilitador i dinamitzador de salut): “COVID-19: sense por a emmalaltir. 
Descobreix els factors de risc interns i externs que poden empitjorar el teu terreny i fer-te més susceptible de patir aquesta ‘nova malal-
tia’" 

  
Dissabte, 10 octubre (matì) 

Suposant que un nou virus causés una nova malaltia, la millor forma d’evitar qualsevol malaltia és protegir 
i enfortir el terreny físic i anímic. Com protegir i enfortir el terreny? – i II 
 
10-10:55: Fèlix Mora (psicòleg i dietista integratiu) “7 consells per una vida saludable: Descans; Exercici físic adequat; Evitar exposici-
ons nocives; Principals factors mentals, emocionals, i socials; Pell i mucoses; Factors pro-inflamatoris i antiinflamatoris; Factors immu-
nostimulants” 
 
10:55-11:50: Daniel Igual (acupuntor): “Visión de la plandemia y elementos de protección desde la acupuntura y la Medicina Tradicional 
China”” 
 
11:50-12:10: Descans 
 
12:10-13:05: Teresa Morera (ex-farmacéutica, naturópata): “La medicalització química sempre afebleix el terreny i reforça la malaltia” 
 
13:05-14: Teresa Ilari (metgessa, resident a Nicaragua): “L’aigua de mar: el millor aliment, medicament ... i protector i reforçant?” 

 
 
 
 
 

Dissabte, 17 octubre (matí) 
Suposant que hi hagi malalts de la suposada nova malaltia COVID-19 – I:  
El iatrogènic/criminal tractament oficial aplicat (fins i tot silenciant les microdosis, senzilla tècnica que 
permetria reduir-ne molt tant els efectes secundaris com el preu) és responsable d'un important percen-
tatge (a precisar) dels morts que hi ha hagut  
10-10:25: Lluís Botinas: “Actuant des del punt de vista VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT, no hauria pas-
sat res del que estem patint. I la catàstrofe en marxa està provocada per TOTS els actuals dirigents (polítics, ci-
entífics, mèdics, mediàtics,...), que actuen des del punt de vista oposat: MORT-MENTIDA-PRESÓ-DISSOLU-
CIÓ. Els tractaments oficials aplicats en són un clar exemple“ 
10:25-10:30: Metge anònim: “He vist 4 onades (març, juny, setembre i ara) de malalts amb símptomes i pronòs-
tics molt diferents: o bé el virus muta molt, o bé no hi ha pas una malaltia anomenada COVID-19” 
criminals al president, al govern i als responsables sanitaris 
10:30-11: Bartomeu Payeras (biòleg UB): “Relació entre sistema sanitari i COVID-19: a millor sistema, ¿més 
casos?” 
11-12: Miguel Quel Benedicto (Doctor en Medicina, Máster Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria, 
Máster Universitario en Mediación, Arbitraje y Negociación en Derecho Público. Todo por la Universidad de Va-
lencia). “Si se está tomando fármacos químicos, la sencilla técnica llamada MICRODOSIS permite potenciar los 
aspectos positivos y reducir enormemente tanto los efectos secundarios como los costes. Una introducción”. 
12-13: José Antonio Campoy (periodista, director de la revista DSalud): “Los tratamientos oficiales aplicados 
perjudican, y los tratamientos alternativos beneficiosos son censurados. Ambas actuaciones de las actuales au-
toridades cuestan vidas” 
 



Dissabte, 17 octubre (tarda) 
Suposant que hi hagi malalts de la suposada nova malaltia COVID-19 – i II: 
Pel que tinguin, hi ha tractaments eficaços, no-tòxics i més/molt econòmics que són censurats, raó per la 
que els censuradors cometen diversos delictes (a precisar) i són responsables de moltes morts (a preci-
sar) 
16-16:15: Lluís Botinas: “Conseqüència que els ponents no tenen per què dir però que jo sí tinc l’obligació co-
munitària d’explicitar clarament: la censura del que ara s’explicarà ha costat i està costant moltes vides. Cal im-
pedir que en costi més!” 
16:15-16:45: Oliver Ernst: "Tratamiento de la COVID-19 basado en la experiencia del experto en medicina TRA-
DICIONAL china Deng Tietao durante la epidemia de SARS" 
16:45-17:15: Esther Ibarrola: "Cuidado, defensa y prevención natural y sencilla ante los ataques biotecnológicos 
de la era Covid19" 
19-20: Dr. Juan Carlos Pérez Olmedo (presidente de AMOS: Asociación  Mundial de Ozonoterapia Solidaria): 
"Ozono y Ozonoterapia, el mejor tratamiento para el Coronavirus", 
20-20:45: Enric Cerqueda (activista social): “L’utilització del DMSO a més dels MMS i CDS en casos de COVID-
19” ---Josep Pàmies en Video donde comparto la gran noticia de la legalización definitiva del MMS en Bolivia. Un 
primer paso para acabar con la PlanDemia en todo el mundo. https://t.me/BoticaBerde/1054 
21-21:45: Dr. Ricardo Velázquez: “Utilización en Panamá del dióxido de cloro intravenoso en el tratamiento de 
casos graves de COVID-19” desde Panamá.  
 

Diumenge, 18 octubre (matí) 

Com actuar per acabar amb aquesta genocida “Operació coronavirus” i per, simultàniament, establir la NOSTRA NOVA·ANTIGA 

FORMA DE VIDA al servei de tots els pobles, de més del 99% de la població 

   10-10:30: Lluís Botinas: “Una situació planetària inèdita: la més perillosa que mai hagi existit,... però també la més prometedora. I aquest 

cop hem de guanyar ja que no hi hauria una segona oportunitat!” 

10:30-11:30: Bartomeu Payeras (biòleg UB): "Enlloc del totalment prescindible i perillós 5G, tornem a la natura i aprofitem l'aprofitable -a 

precisar- de les Radiacions Electro-Magnètiques" 

11:30-12:30: Noelia Mudarra (advocada, especialista en Dret audiovisual i publicitari): “Operació coronavirus i els drets fonamentals en joc” 

12:30-14: Conversa creativa entre José Luis Ruíz, Lluís Botinas i els participants per proposar continguts pel tema d’aquesta ses-

sió i elaborar-ne vies d’actuació i d’aplicació 

 

Diumenge, 18 octubre (tarda) 

És l’hora dels Líders Naturals escombrant TOTS els actuals Líders Artificials oficials i criminals. Espai i veu a algunes de les moltes 

iniciatives i accions que s’estan realitzant. Col·laborem estretament i superant egos per, junts, GIRAR LA TRUITA I GUANYAR A ES-

CALA MUNDIAL !!! 
16:00-16:30: Lluís Botinas: “Els Líders Naturals del Poble hem d’escombrar i reemplaçar els actuals Líders Artificials que -amb les úniques 

excepcions de Bielorússia i Tanzània (més?)- estan aplicant la genocida ‘Operació Coronavirus’” 

16:30-16:40: Kubera (bielorús, professor de ioga): Testimoni (gravat) d’un exiliat de consciència que ara defensa al President Aleksandr 

Lukaixenko, del que va haver de fugir, perquè considera que protegeix al seu poble davant de la genocida ‘Operació Coronavirus’”. 

16:40-17:10: Abraham Navarro (antropólogo, Cauac edicion nativa): “Presentación del ‘Grupo STOP VACUNAS’ y de la propuesta de pla-

taforma ‘La salud es nuestra’” 

17:45-19 (((1:15:00))) Anónimo (grabación) (1:01:27)  

19:30-21: Jesús García Blanca (escritor e investigador independiente, autor de La sanidad contra la salud, Ediciones i): QUIÉN, PARA 

QUÉ Y CÓMO HA MONTADO ESTA FALSA PANDEMIA. El decisivo papel de la escuela. 

21-21:15: Dr. Ricardo Velázquez. "Desde Panamá, una breve presentación de la Coalición Mundial de Salud y Vida (COMUSAV)". 

21:15. Lluís Botinas: Resum i acomiadament 
 
 
 

Cada acto se realizará en la lengua anunciada 
 

Plural-21. Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu 
93 450 1300 info@plural-21.org  www.plural-21.ORG PASSATGE DE GAIOLA 24, 08013 BCN 


