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Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
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Dijous, 30 de juliol, a les 19:30 horas, a la seu de Plural-21. 

a càrrec de: LLUÍS BOTINAS, investigador independent, autor de DESMONTAR EL 
SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida 

Actividad gratuïta. 

 
 

MUNTATGE SIDA:  
LECTURA I COMENTARI D'ALGUNES NOTÍCIES RECENTS QUE 

INTENTEN REFORÇAR EL "TINGLADO" 
 
El muntatge SIDA no surt gaire als “mitjans de comunicació” (és una trista ironia això de 
“comunicació”!).  
 
Lamentablement, però, això no vol dir que la maquinaria SIDA no estigui funcionant 
contínuament. En efecte, cada dia els sistemes sanitaris de tot el món apliquen desenes de 
milers de tests-nyap i així atrapen a centenars de noves víctimes que tenen la desgràcia de 
donar positiu i que comencen a ser matades amb la por. I cada dia els oficialistes continuen 
enverinant amb doble quimioteràpia (la dita “anti-VIH” i l’anomenada “preventiva”) i acaben 
matant a moltes persones... afortunadament menys de les que diuen, ja que les estadístiques 
oficials de la SIDA estan inflades per tal d’aconseguir més pressupostos, més poder, millors 
carreres pels “especialistes”, més subvencions per les organitzacions dites “anti-SIDA”, etc.  
   
Sovint algú se m’adreça demanant-me la meva opinió sobre alguna noticia que ha llegit. Ja fa 
anys que contesto que, després d’haver-ho fet durant lustres, no dedico més temps a analitzar 
la inacabable ciència ficció oficial.  La raó és que he tret el tema SIDA del camp científic-mèdic 
per tal de que situar-lo en el camp polític-jurídic-criminal i per això cada tercer dissabte de 
mes faig uns cursos de “Formació de DESMUNTADOR(E)S DE LA SIDA” (encara que, per raons 
importants, els propers seran el 22 d'agost i el 26 de setembre). 
  
Però els últims dies han sigut publicades nombroses notícies sobre l’engranatge SIDA degut a 
que s’ha celebrat del 19 al 22 de juliol a Vancouver (Canadà) la VIII Conferència Internacional 
de la IAS (Societat Internacional de la SIDA), que s’ha dedicat a fantasiejar sobre “Patogènesi, 
Tractament i Prevenció del VIH”. I una col·laboradora de Plural-21 des de 1991 m’ha 
convençut que aquest cop val la pena dedicar un parell d’hores a llegir i comentar aquestes 
notícies que, entre altres coses, indiquen un greu perill: l’establishment de la SIDA i les 
farmacèutiques volen re-instaurar l’administració de la-quimioteràpia-anomenada-còctels des 
del moment en que la víctima tingui la mala sort de donar positiu justament als tests-atrapa-
víctimes. Dic re-instaurar perquè, com veurem, aquesta trampa ja es va instaurar el 1995 però 
els oficialistes mateixos van tenir que retirar-la el 2002. 
  
Convido a portar notícies per a comentar-les entre tot(e)s. 
 


