
Celebració de les Noces d'Argent de Plural-21. Acte Central 
 

Dijous, 6 d’octubre de 2016, a les 19:30 hores 
 

TROBADA/SARDANA de breus parlaments: 
testimonis, reconeixements, suggeriments, propostes, crítiques..., 
anunci de la convocatòria de la propera ASSEMBLEA GENERAL DE PLURAL-21, 

pica-pica (cadascú que porti el que vulgui compartir) 
i apertura i cloenda musical 

 
El dia 6 d’octubre de 1999 a la tarda es va celebrar una Assemblea a l’actual local. 
Primer es va constituir PLURAL-21 i a continuació es va dissoldre l’associació 
C.O.B.RA., llegant la continuïtat i el seu patrimoni, tan tangible com intangible, a 
l’associació que acabava de néixer.  
 
Vam tenir l’honor que En RAIMON PANIKKAR (e. p. d.) acceptés ser-ne el Presi-
dent d’Honor des del primer dia nostre fins el darrer dia seu (26-8-2010). Per a 
qui no el va conèixer, i també per a qui vulgui saber-ne més, justament avui, dime-
cres 5, En FERRAN INIESTA ens explicarà Raimon Panikkar: La seva idea del 
món i la seva funció a Occident (enllaç al guió de la seva conferència). 
 
He posat a l’acte de demà, dijous 6 d’octubre, el nom de TROBADA/SARDANA 
perquè desitjo que sigui una trobada múltiple:  
---entre simpatitzants, socis, voluntaris, conferenciants, professors, etc., veterans 
que coneixen l’associació des de fa molts anys, amb novells que ens han descobert 
recentment 
---entre els que acostumen a escoltar i els que acostumen a parlar 
---entre escriptors, editors i lectors 
---entre els coneixedors d’àmbits molt diferents, i els que hi estan interessats  
---entre els coneixedors i els interessats de cada tema  
---entre membres de les successives generacions  
---entre... tothom qui vingui... i amb un pont als que no puguin venir. 
 
I desitjo també que sigui una sardana i que cadascú que ho vulgui prengui la pa-
raula per dir unes frases sobre la seva relació amb Plural-21 i com vol que actuem 
d’ara en endavant. Per això també convocaré la propera Assemblea General. 
 
M’agradaria que aquest acte central (i gairebé final, ja que només quedarà la confe-
rència divendres 7 d’En JESÚS GABRIEL explicant el seu estudi fonamentalment 
astrològic sobre El potencial de Plural-21 i la seva projecció futura) de convi-
vència i comunicació també serveixi per establir noves sinergies, per formar equips 
de recerca, per a que es facin nous voluntaris, socis, assessors... I més! 
 
Si no pots assistir-hi in person però vols contribuir-hi, envia, per favor, un text, un 
comunicat, un missatge gravat, o qualsevol altre tipus de participació. Millor envia’l 
doble: a info@plural-21.org i a mi mateix. GRÀCIES!!! 
 
De moment (11 h. del dia 5) han confirmat la seva presència: 
 
Sra. Carmen i Sr. Carles. Són els col·laboradors actius més veterans: des de 
1992 fan un recull setmanal de notícies. A més, Carmen va escriure el llibre ELISA 
va matar Ruth, actualment en procés d’edició. 



Montserrat Palacín, metge naturista, màster en nutrició, reeducadora postural, 
autora dels llibres Por una medicina respetuosa y sostenible y Philippe Souc-
har. Diálogos con un maestro. 
 
Javier Herráez, metge, va ser oncòleg hospitalari durant sis anys, i actualment 
forma en Nova Medicina Germànica del Dr. Hamer (està oberta la preinscripció 
a la V Promoció). 
 
Josep Maria Orteu, editor de Llibres de l’Índex i de Libros de la Tempestad 
 
Jesús Gabriel, mentor literari, astròleg, escriptor, autor de El gran tinglado de 
la felicidad (Alrevés Editorial, 2015) i sis llibres més. 
 
Ferran Iniesta, Doctor en Història i professor emèrit d'Història Africana a la UB. 
Ha estat professor a Dakar (Senegal), Antananarivo (Madagascar) i altres. Autor 
d’una dotzena de llibres sobre Àfrica, tan l’antiga com l’actual, i recentment –junt a 
J. M. Gràcia i Agustí Nicolau- ha escrit Tradició i llibertat : antics fonaments 
per una nova Catalunya (Edicions Bellaterra, 2014). 
 
Jordi Gascón, impulsor des de fa 20 anys de la Cooperativa de Consum MA-
GRANA VALLESANA, amb 255 famílies. 
 
Antoni Paris, llicenciat en Biologia, terapeuta homeòpata i autor del llibre El des-
pertar de l'anestèsia (Ediciones Códice, 2016)  
 
Isabel Ferragut, que des de 1988 està lluitant per a que es faci justícia contra els 
metges Benjamín Guix Melcior i Enrique Rubio García que a la Clínica Dexeus 
van radiar el cervell dels seu fill amb unes dosis que van acabar causant-li la mort 
després de gairebé 5 anys de patiments. 
 
Luisa Romero, investigadora independent en àrees de homeopatia, Nueva Medici-
na Germànica, etc., i membre de la Junta Directiva de Plural-21 “des de sempre”. 
 
Pere Romero, col·laborador des de fa 25 anys –és a dir, també “de plata”-, pro-
fessor d’escola d’adults, sociòleg, editor…,  i membre de la Junta Directiva també 
“des de sempre” (si no “des d’abans de sempre”)  
 
Tot assistent podrà prendre la paraula per a fer la seva aportació, donar el 
seu testimoni, etc. També recordarem als que ja no hi són. 
 
Anirem intercalant els missatges que ens arribin de persones i associaci-
ons que no puguin assistir físicament... 
 
I si tot va bé, tindrem la sort i l’honor de poder escoltar a: 
 

KIM MITITIERI, fundador de C.O.B.R.A. al 1990 
 

AURELI MASSAFRETS, persona clau en el pas de C.O.B.R.A. a PLURAL-21  
 
Jo mateix dirigiré i tancaré l’acte. GRÀCIES PER TOT!!!! 
 

Lluís Botinas      lluis.botinas@plural-21.org    655 96 86 99 


