
Alguns fets de la història de Plural-21 
continuadora des del 6 d’octubre de 1999 de l’associació C.O.B.R.A. 

 

C.O.B.R.A. (Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada) es forma a una reunió celebrada a casa 

d‟En KIM MITITIERI I GARCIA a Gelida el 3 de febrer de 1990 que va durar aproximadament de 17 

a 19h. L‟amic Kim va morir mentre dormia aquest passat 8 de maig de 2018. Gràcies, Kim! Sense tu, 

no estaríem ara aquí actuant a favor de la Vida, de la Veritat i de la Llibertat. 

 

La presentació pública de l‟associació C.O.B.R.A. va tenir lloc el 13 de juny de 1990 a l‟Hotel Sant 

Joan Despí, al costat dels estudis de TV3. Parlaments i sopar solidari per recollir fons. 

 

1992: Exposició de quadres a la Sala d„Art de la seu central de Caja Madrid a la Plaça Catalunya. 

Conferència dels Drs. MIRKO I MONIQUE BELJANSKI a l‟Ateneu Barcelonès ple de gom a gom.  

 

1994: C.O.B.R.A.-França deixa de tenir relacions amb C.O.B.R.A.-España (ens exclou, vaja) per fer 

nosaltres crítiques a com el Dr. Beljanski dirigeix des de l‟ombra tot el funcionament i per l‟erroni 

enfocament que considerem li dona. 

 

De C.O.B.R.A. a C.O.B.R.A.: poc després de l‟exclusió, l‟acrònim C.O.B.R.A. passa de significar 

“Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada” a “Centre Orientatiu de Bio-Regeneració Aplica-

da”. 

 

95 a 97: cursos intensius de cap de setmana portant dos científics (Dr. LANKA, alemany, biòleg i 

viròleg, unes 7 vegades, i el Dr. HÄSSIG, suïs, immunòleg i hematòleg, unes 4) i dos metges alemanys 

(Dr. KREMER unes 5 i Dra. DOSS un cop) 

 

1996: 2 d‟octubre: Entrevista de MIQUEL CALÇADA «MIKIMOTO» al programa “Solvència 

contrastada” de TV3 amb Lluís Botinas al voltant del fet que CAP dels aspectes de la versió oficial 

d‟això anomenat VIH/SIDA (que el VIH existeix i ha estat aïllat, que causa la SIDA, que els test són 

fiables, que els tractaments són beneficiosos,…) NO ha estat MAI demostrat ni té cap base científica ni 

biològica ni bio-lògica. 

 

97-99: lent procés de passar de C.O.B.R.A. a Plural-21, camí en el que va tenir un importantíssim 

paper N‟AURELI MASSAFRETS I BAS, malauradament traspassat el 15 de gener de 2018. 

 

1998: 28 juny a 3 juliol: intensa participació a la XII Conferencia Internacional de SIDA a Ginebra, on 

vam organitzar, des d‟una hora abans de començar a una hora després d‟acabar, una vaga de fam de 

tres persones exigint les inexistents proves científiques de la versió oficial. 

 

1999: 6 d‟octubre tarda-vespre: Assemblea Constituent de Plural-21, Associació per a tenir cura de la 

vida en un planeta viu. 

 

2000: 9 a 14 juliol: intensa participació a la XIII Conferencia Internacional de SIDA a Durban, on vam 

organitzar, des d‟una hora abans de començar a una hora després d‟acabar, una vaga de fam de tres 

persones exigint les inexistents proves científiques de la versió oficial 

 

2002: 5 a 14 juliol: CONGRÉS MUNDIAL PER LA VIDA organitzat per Plural-21 a Catalunya (Bada-

lona, Barcelona i Sabadell) i posteriorment a Colòmbia (Bogotà, Medellín i Leticia). 

 

S‟obre un període de replegament que encara dura i que porta a passar a una activitat gairebé  clandes-

tina procurant evitar cridar l‟atenció dels MMCC importants ni de les autoritats de cap tipus. Només hi 

ha entrevistes, articles,..., a alguns petits mitjans alternatius i participació a activitats com Biocultura i 

Fira de la Terra. 



2005: 2 d‟agost: Lluís Botinas entrega a The Ecologist l‟article “EL MONTAJE SIDA, EJEMPLO DE 

LA RUPTURA DE LA MEDICINA OCCIDENTAL MODERNA OFICIAL CON LA TRADICIÓN” 

 

Excepció de no dirigir-se a autoritats o entitats oficialment importants: tres projectes presentats dema-

nant subvencions tan públiques com privades, i finalment aprovats i realitzats 

---2005, de 17 de novembre a 17 de gener de 2006: Primeres Jornades “TRADICIONS DEL MÓN A 

CATALUNYA” 

---2006, de 27 de novembre a 1 de desembre: Segones Jornades “TRADICIONS DEL MÓN A CATA-

LUNYA”  

---2006, 2 al 28 de desembre: Jornades “GENT GRAN: SABER VIURE, SABER MORIR” 

 

2009: Dissabte 21 de novembre: dia d'inici del II Congrés de Ciència i Esperit: atac contra P-21 i Lluís 

Botinas orquestrat des de diversos MMCC (La Vanguardia,...) manipulant a una mare pel seu fill (de 

50 anys!) MANUEL GABARRÓ FRAU, "malalt de SIDA" que feia cas a Plural-21 (i que va acabar 

morint el 6 de desembre). 

 

2010: La revista The Ecologist nº 42 de juliol-setembre publica l‟entrevista a Lluís Botinas “APREN-

DER A CULTIVAR LA PROPIA VIDA-Y-MUERTE Y, EN CONSECUENCIA, LA PROPIA 

SALUD-Y-ENFERMEDAD”. 

 

2010: 22 de juliol: envio a l‟editor del text original definitiu (i mai publicat) de “EL VIH/SIDA ES 

UNA FICCIÓN. Preguntas para desmontar el SIDA, este engranaje criminal made in USA” 

 

2011: 24 abril: Lluís Botinas acaba la Introducció al llibre “DESMONTAR EL SIDA. El SIDA no es 

una enfermedad a tratar (ni siquiera alternativamente) sinó un engranaje made in USA a desmante-

lar” que serà ràpidament publicat per Ediciones Cauac, de Murcia. 

 

2012: 24 març: la periodista independent ALISH fa públic el documental “SIDA: DESMONTANDO 

EL PASTEL”, on edita l‟entrevista de 5 hores a Lluís Botinas feta l‟agost anterior. Ha sigut vist a 

Youtube 254.112 cops segons indica el propi web el 20 de maig de 2018. 

 

Paulatinament, passem a considerar-nos una Pluriversidad en marxa. Es tracta de posar l‟accent cada 

vegada més en la FORMACIÓ que no pas en la INFORMACIÓ. 

 

2013: 3 novembre: comença (la que més tard sabrem que és la Primera Promoció de) la FORMACIÓ 

EN PSICOBIOLOGIA, pel Dr. JAVIER HERRÁEZ 

 

2014: a més de tota la complexitat que comporta Plural-21, en paral·lel (i, per tant, al marge de P-21), 

també paulatinament Lluís Botinas posa en marxa LA GOTA CATALANA per recuperar LA LLIBER-

TAT DE CATALUNYA. 

 

2016: 6 de febrer: comença la FORMACIÓ EN HOMEOSYNTHESIS, pel metge ANTONIO ANGU-

REN. 

 

2016: 3 al 7 d‟octubre: Setmana de clausura de l‟any de commemoració de les NOCES D‟ARGENT 

de P-21. 

 

2016: 22 de novembre : celebració de l‟ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE 

SOCIS 



 

 

2017 
 

De gener a març: L‟ex farmacèutica Na TERESA MORERA imparteix les seves tres darreres confe-

rències del Cicle 'MECANISMOS Y PELIGROS DE LOS FÁRMACOS' (cicle complet disponible a la 

nostra web), amb una assistència mitjana de 28 persones. 

 

Des del gener fins al juliol: El metge ANTONIO ANGUREN imparteix les sessions 11 a 17 del seu 

curs 'FORMACIÓ EN HOMEOSYNTHESIS ', amb una mitjana de 16 alumnes. 

 

Del gener al desembre: El metge JAVIER HERRÁEZ imparteix 'FORMACIÓN EN PSICOBIOLOGÍ-

A', promocions IV a VIII, a més de sis conferències relacionades. 

 

12 de maig: N‟EMILIO VÁZQUEZ, “farmacèutic renegat” amb 33 anys d'experiència i investigador al 

Brasil, comparteix el seu saber amb la conferència 'EL ARTE DE CURAR CON PLANTAS MEDICI-

NALES', amb una assistència de 37 persones. 

 

Des del setembre: En SERGIO TRALLERO comença el curs de llarga durada 'FORMACIÓN EN 

ASTROLOGÍA TERAPÉUTICA', el qual consta de 10 sessions, fins al juny de 2018. Compta amb una 

mitjana de 33 alumnes per sessió. 

 

Des del setembre: A causa de l'èxit i bona rebuda del Cicle de Na TERESA MORERA, iniciem un 

segon Cicle de sis sessions fins al març del 2018, amb el mateix títol però amb el continguts ampliats i 

millorats. 

 

24 de setembre: El metge higienista ENEKO LANDABURU ofereix el curs 'CÓMO CURARSE UNO 

MISMO, SIN LOS PELIGROS DE LOS MEDICAMENTOS Y SIN DAÑAR EL BOLSILLO', al qual 

assisteixen 79 persones, cosa que fa que haguem de traslladar l'esdeveniment al local de l'Associació 

Naturista Vegetaria de Barcelona. Es pot gaudir de les seves ponències a nostre canal de Youtube. 

 

10 de novembre: En JULI GUTIÉRREZ DEULOFEU imparteix la conferència 'LA MATEMÀTICA 

DE LA HISTÒRIA', comptant amb l'assistència de 45 persones. 

 

21 de novembre: L'astròleg JESÚS GABRIEL ens aporta una interessant prospectiva amb la seva 

conferència 'EL CRASH DEL 2020', a la qual hi assisteixen 45 persones. 

 

26 i 27 de novembre: Comptem amb la presència del Dr. MÁXIMO SANDÍN, qui ens ofereix sengles 

conferències. El 26, 'MALTHUS Y DARWIN, PADRES DE LA BIOLOGÍA' (disponible al nostre canal 

de Youtube), i el 27, 'BACTERIAS Y VIRUS, LOS "LADRILLOS" QUE CONSTRUYERON LA VIDA'. 

El local de l'Associació va resultar gairebé desbordat per l'assistència de 53 persones el 26, i 57 perso-

nes el 27. 

 

En total, durant 2017 varem programar 164 esdeveniments, amb un total d'assistència de 2.113 perso-

nes, de les quals 1.064 hi van assistir gratuïtament, bé perquè l'activitat ho era, bé perquè gaudien de 

beca d'estudis a Plural-21. Els ingressos bruts per activitats van ser de 38.727,40€; cal tenir en compte 

que d'aquests ingressos es lliura al ponent un promig del 65%, i a més hi han les despeses d'explotació. 

 

A més vam participar a les següents Fires i esdeveniments externs: 

 23 d'abril, el nostre tradicional Estand de Sant Jordi 

 29 i 30 d'abril Fira per la Terra, Barcelona 

 Del 4 al 7 de maig, Biocultura, Barcelona 

 27 i 28 de maig, Ecosalut, Balsareny 



 1 de juny, Arbúcies 

 17 de novembre, Simposi de l'Institut Nova Història, Arenys de Munt 

 

2018 
 

Gener: La periodista independent ALÍCIA NINOU 'ALISH' obre al seu canal de Youtube 'Time for 

Truth' una llista de reproducció per Plural-21, amb 26 vídeos publicats per ara. 403.646 visualitzacions 

són gràcies a la seva amabilitat per obrir-nos aquesta finestra. 

 

Febrer: Obrim Canal Youtube de Plural-21, per ara amb 12 vídeos. A data 30 d'abril hi han hagut 

8.038 visualitzacions, i acumulem 95 subscriptors.  

 

16 de març: Inici del Cicle de 4 sessions 'BREVE HISTORIA DE LA CIENCIA MODERNA PROSCRI-

TA' impartit pel físic ARTUR SALA, amb la conferència 'GEORGE LAKHOVSKY O QUIEN MATÓ 

LA ELECTROTERAPIA', amb una assistència de 56 persones. 

 

24 de març: Inaugurem les retransmissions en streaming a través del nostre canal de Youtube amb el 

curs d'En LLUÍS BOTINAS 'FORMACIÓN DE DESMONTADORES DEL SIDA' 

 

16 d‟abril: Primer article d‟una sèrie de cinc en el diari El Mundo escrits per En Javier Oms (Cartage-

na, 1980) pressionant 1) a l‟Ajuntament de Barcelona per a que forcés a la Fira de la Terra, i 2) a 

BioCultura, per a que ambdós organitzacions prohibissin la participació de Plural-21 amb la seva 

parada de cada dany i amb la prevista conferència d‟En Lluís Botinas. Finalment, per primer vegada en 

molts anys, no vam poder participar ni a la Fira per la Terra ni a BioCultura. 

 

18 d'abril: Presentació del llibre 'ELISA mató a Ruth' (Ediciones de la Tempestad) a càrrec de la seva 

autora, Na CARME SORIANO, amb l'assistència de 57 persones. Durant l'acte es venen 20 exemplars. 

 

Nit del 21 al 22 d‟abril: Lluís Botinas registra a la Ciutat de la Justícia a les 3,35 h. de la matinada una 

DENÚNCIA PENAL contra l‟Ajuntament per inculcació de Drets fonamentals. Rebutjada i recorregu-

da, continua el camí amb l‟objectiu d‟obtenir la condemna de l‟Ajuntament per un delicte de prevari-

cació (molt improbable d‟aconseguir) i també per delicte d‟atac a l‟honor i delicte d‟atac a drets 

fonamentals (més possibles...i fins i tot probables... però a mig termini). 

 

24 d‟abril. A conseqüència dels atacs soferts per El Mundo, un benefici col·lateral inesperat però 

estupend: conèixer l‟infermer i després advocat, LUIS DE MIGUEL ORTEGA, de Burgos. S‟estableix 

una bona comunicació i col·laboració. S‟implica en la nostra defensa, ens assessora en diversos temes i 

del 25 al 27 de maig començarà a fer-nos FORMACIÓ EN DRET A LA SALUT. 

 

Durant el període gener-abril, hem tingut el plaer de rebre en els esdeveniments programats un total de 

542 persones. Els ingressos bruts per activitats han estat de 11.447,10€; cal tenir en compte que 

d'aquests ingressos es lliura al ponent un promig del 65%, i a més hi ha les despeses d'explotació. 

 

A resultes dels atacs rebuts a drets fonamentals tan de l‟Associació com del seu President, va anar-se 

generant i cristal·litzant la necessitat d‟adreçar-nos al màxim possible de persones i d‟entitats que 

durant anys-lustres-dècades han desenvolupat coneixements i recursos que serien beneficiosos per la 

societat. L‟objectiu: impulsar una campanya conjunta d‟Afirmació de VIDA-VERITAT-

LLIBERTAT. 

 

24 de maig del 2018: celebració de l‟ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 

 

 


