
ACTIVITATS Del 7 al 28 de maig i avanç juny - 2015 

 
                       A QUINA SOCIETAT VIURE? 

 

Es NECESSARI inscriure’s prèviament per assegurar la realització de cada acte i per a reservar plaça 
 

* DESCOMPTE: 40% % soci*s. 25% aturats/des, jubilats/ades i estudiants       NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques 

Associació per a la cura de la vida en un planeta viu  
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca)      93 450 1300      info@plural-21.org       www.plural-21.org 

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia               Bus: 15, 19, 33, 34, 35, H10, 50, 51, 62, 92, B20, B24 

Totes les activitats programades proporcionen respostes –unes més amples i d’altres més concretes- a aquesta pregunta bàsica que cada s’estan fent 
més persones que (mal)vivim aquí i, en general, als països anomenats desenvolupats o rics o moderns o avançats. A Plural-21 s’aborden temes, 
s’exposen investigacions, es recuperen coneixements, s’ensenyen tècniques, es comparteixen recursos... que millorarien la salut-i-la-vida de la majoria de 
la població, que representarien un estalvi enorme de dolor i diners, que simplificarien la nostra existència diària, etc. I en bona mesura, aquests recursos, 
aquestes solucions, són aplicables de forma immediata i gratuïta. Tan de bo que aquests continguts qualitatius foren debatuts i incorporats pels 
moviments, plataformes, partits...que volen canviar/transformar la societat!     BENVINGUTS/DES!!! 
 

FORMAR-SE EN HAMER. Està oberta la inscripció per a la Quarta promoció FORMACIÓ EN PSICOBIOLOGIA que imparteix el metge oncòleg 
JAVIER HERRÁEZ  [http://javierherraez.wordpress.com/curriculum], qui va estar sis anys treballant a un hospital del Sistema sanitari. 
 
Classes de QI GONG, escola WUBAOMEN (la més antiga que es coneix). Per FERNANDO RIVADULLA. Els dimarts de 20 a 21,30 h.    40€/mes*. 
 
De dijous 7 a diumenge, 10 de maig, de 10 a 20 h. BIOCULTURA BARCELONA. Estarem a l’estand nº 406 del PALAU SANT JORDI.  
LLUÍS BOTINAS donarà dues conferències: dijous a les 17h (Sala 8): EL S.I.D.A. NO ES UNA ENFERMEDAD A TRATAR SINO UN MONTAJE 
A DESMANTELAR. Diumenge, 17,30h. (Sala 6): UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD. EJEMPLOS: CÁNCER, MONTAJE S.I.D.A.        
Y AGRESIONES MEDIOAMBIENTALES. Convidem especialment a donar suport a la Sra. ISABEL FERRAGUT que diumenge a les 16 h. (Sala 9) 
resumirà el seus 26 ANYS DE LLUITA FINS A ESTRASBURG I A L’ ONU CONTRA ELS ABUSOS DEL PODER MÈDIC I JUDICIAL. Al seu fill Arturo, 
amb 25 anys, li van aplicar radiacions al cervell que li van provocar la mort després de quatre anys i mig de dolor i agonia. Els metges que el van matar 
segueixen impunes. És vice presidenta de l’Associació EL DEFENSOR DEL PACIENTE www.negligenciasmedicas.com  
  

Dissabte, 9 de maig: Sessió de la segona promoció i repàs respectivament FORMACIÓ EN PSICOBIOLOGIA 
  

Dilluns, 11 de maig, 19:30 h. Conferència. Activitat gratuïta. 
LES MEVES ACTIVITATS A NICARAGUA PER DONAR A CONÈIXER I FER RECONÈIXER AL Dr. HAMER, L’AIGUA DE MAR I ALTRES TERÀPIES 
Dra. MARIA TERESA ILARI, metgessa catalana resident a Managua des de fa dues dècades.  
 

Dijous, 14 de maig, 19,30 h. Activitat gratuïta. Presentació del llibre: VITROCUANTIC. Sanación cuántica del ahora (2015, Chile). Per un dels dos 
autors, XAVIER VILAJOSANA, naturòpata amb especial experiència en bioenergètica dental (col·legiat FENACO núm. 3137 i artesà vidrier núm. 14251).  
 

Divendres, 15 de maig, 19,30h. Activitat gratuïta. EN QUINA SOCIETAT VIURE? QUINA CATALUNYA VOLEM?   
Recopilació de propostes teòriques i pràctiques tractades al llarg dels 25 anys d’activitat de C.O.B.R.A. (1990-99) i Plural-21 (1999-2915). 
Vegeu 6 línies inicials a dalt. Es tracta d’un Programa (no només polític sinó) Vital més potent que el de tots els partits i plataformes no parlamentàries 
Per LLUÍS BOTINAS, investigador independent, president de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida 

 
Dissabte, 16 de maig. Cursos de Formació de DESMUNTADOR€S DE LA S.I.D.A.                   Col·laboració: 30€* 
---de 10 a 14 h., curs I: COM ES VA MUNTAR LA S.I.D.A.?    ---de 16 a 20 h., curs II: COM DESMUNTAR LA S.I.D.A.? 
Per LLUÍS BOTINAS, investigador independent, president de Plural-21, autor de DESMONTAR EL SIDA  http://www.cauac.org/desmontarelsida 
 

Dijous, 21 de maig, 19,30 h. Activitat gratuïta. Presentació del llibre: EL GRAN TINGLADO DE LA FELICIDAD. El secuestro de nuestros valores. 
(2015, Barcelona, Ediciones Códice). Per l’autor, JESÚS GABRIEL. Mentor literari. Escriptor. Astròleg. 
 

Divendres, 21 de maig, 19,30 h. DVD-Fòrum. Activitat gratuïta. Presenta i modera: JORDI MEDINA, activista social en diversos camps. 
LA CARN ÉS DÈBIL (55 min.) Productor: Institut Nina Rosa (ONG portuguesa): els drets dels animals i el seu impacte per la salut global.  
 

Diumenge, 24 de maig, de 16,30 a 20,30 h. Curs. INTRODUCCIÓ AL JIN-SHIN-JYUTSU   
Un art curatiu mil·lenari japonès per a l’harmonització de tots els nivells de l’ésser. Aquesta introducció s’enfocarà a l’autoajuda, utilitzant bàsicament les 
pròpies mans. Els beneficis aconseguits poden ser ampliats mitjançant la respiració i la consciència.  
Per PEDRO MORENO CORRAL. Practicant de Jin-Shin-Jyutsu des de 2003 i instructor des de 2005.                 Col·laboració: 20€* 
 

Dijous, 28 de maig, 19:30h. Presentació del llibre: EL ARTE DEL PARTO, de GABRIELA FONTANILLAS (1925-2010)  
Presentarà MARISA DRAGO, llevadora amb més de 35 anys d’experiència. Va preparar el llibre de la seva mestra per publicar-lo. 
 

Diumenge, 21 de juny, 16,30 a 20,30 h. Curs gratuït.  
NOVA PSIQUIATRIA. El nou enfocament proposat, proposa (entre altres coses) eliminar las principals insuficiències de l’actual model assistencial:  
1r) Abús de diagnòstics (el 50% de la població dels EUA tindrà al menys un diagnòstic psiquiàtric durant la seva vida); 2n) Ús excessiu de psicofàrmacs  
amb tractaments de per vida (sense raó) pel trastorn bipolar, el trastorn esquizofrènic,..; 3r) etc. 
Pel doble Doctor (en Medicina i en Filologia espanyola) F. JAVIER ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Cap del Servei de Psiquiatria de l’hospital de Lleó.  
Busca col·laboradors ("afectats", familiars, professionals, simpatitzants) a tot l’Estat Espanyol per crear la FUNDACIÓN NUEVAPSIQUIATRÍA 
 

Divendres 26 de juny, de 18 a 22 h. Dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h i de 16 a 20h.          Col·laboració a precisar 
Cinc cursos DIFERENTS PERÒ COMPLEMENTARIS (a precisar) impartits pel metge valencià ENRIC COSTA VERCHER. L’únic a l’Estat Espanyol 
que, basant-se en les pròpies observacions amb els seus pacients i en les seves investigacions a l’Hospital de la zona, va escriure dos llibres qüestionant 
la versió oficial: SIDA: Juicio a un virus inocente (1993, Madrid, Mandala) i Hijos de un dios terminal (2001, Madrid, Mandala). 

http://plural-21.org/post/desde-noviembre-tercera-promocion-formacion-en-psicobiologia-y-crecimiento-personal-curso-de-dos-anos
http://javierherraez.wordpress.com/curriculum
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http://www.researchgate.net/profile/Javier_Alvarez-Rodriguez

