
Bon Nadal i Millor Any Nou !!! 
 

Celebrem tot l’any 2020 un 30è aniversari 

que enforteixi Plural-21  

millorant la persona, la societat i el planeta 
 

 

Benvolgut/Benvolguda, 

 

Et desitgem MOLT BONES FESTES, i volem assenyalar-te que aquestes de Nadal-Any 

Nou-Reis seran el pont a l’any número 30 de la nostra història
i
. Poques entitats de qualse-

vol tipus arriben a tres dècades d’activitat continuada! 

 

Una activitat que en els darrers temps estem posant sota el lema VIDA-VERITAT-

LLIBERTAT-IDENTITAT. Cara a acabar d’adoptar-lo, m’agradaria que pensessis en 

aquesta divisa i la comentessis, atès que considero concentra la nostra experiència de ja 29 

anys tenint cura de la vida en un planeta viu
ii
.  

 

Pel nostre TRIGÈSIM ANIVERSARI, a la reunió de Junta Directiva del passat 26 de no-

vembre vam acordar recuperar i presentar durant tot l’any 2020 els temes més interes-

sants que hem tractat al llarg d’aquests 30 anys, així com reprendre contacte amb les per-

sones que van venir a exposar-los mitjançant conferències, cursos, tallers, ... 

 

Ens ajudes a completar el contingut que estem recuperant
iii

? 

 

És més: ens ajudes a organitzar-los amb el rigor que exigeix cada tema? 

 

I encara més: ens ajudes a aconseguir obrir espais socials que permetin arribar a una part més 

gran de la població? 

 

I això porta a una nova petició: ens ajudes a enfortir Plural-21? 

---Si ja ets soci però no ets voluntari: si vols-i-pots, fes-te voluntari, si et plau! 

---Si ja ets voluntari però no ets soci: si vols-i-pots, fes-te soci, si et plau! 

---Si no ets ni soci ni voluntari ... fes-te voluntari i/o soci, si us plau! 

---I si ja ets soci i/o voluntari, i també si no ets ni soci ni voluntari: si vols-i-pots, aquestes 

Festes regala els tres presents que ofereix Plural-21 

 

Quins són els tres presents de Plural-21 que et demanem incorporis als teus regals bé 

d’Any Nou, i/o bé de Reis? 

 

1) LLIBRES, QUADERNS, DVDs, ..., DE QUALITAT.  

Els tenim ala nostra nova seu (Passatge de Gaiolà, 24, local) de 17 a 21 h. Si avises (93 450 

1300 o info@plural-21.org), també pot ser pel matí o a un altre moment. I si ho desitges, pro-

bablement podem assessorar-te...  

 

2) UN TAST DE SOCI DE PLURAL-21  

Regalar a algú a qui ja li has parlat de Plural-21 que sigui SOCI A PROVA de Plural-21 du-

rant un temps (3, 6 o 12 mesos, p. ex.) pagant-li tu la seva quota (per exemple, de 10 euros 

mensuals, que és gairebé la mitjana que paguen els actuals socis). Així tindrà temps per co-

nèixer-nos millor i podrà després decidir si vol o no continuar sent-ne soci. Això ens aproparà 

a l’objectiu immediat d’arribar als 200 socis.  

 

mailto:info@plural-21.org


i 3) UN VAL O CUPÓ PER LA INSCRIPCIÓ A ALGUN CURS O TALLER DELS 

QUE ORGANITZA PLURAL-21 

Pot ser que sàpigues que a algun familiar o amic li interessa el tema, o bé pot ser que siguis tu 

qui vulgui que aquesta persona conegui el tema que tu consideres interessant. Així aquesta 

persona tindrà contacte amb Plural-21. I per facilitar-ho, la inscripció seria a preu de soci. 

 

A més, que tu escullis en persona (també es pot fer per telèfon o per Internet) algun d’aquests 

regals, és una magnífica oportunitat  

---per a conèixer el nou local si encara no hi has sigut 

---o bé per veure com ha millorat des de la darrera vegada que l’has vist. 

 

 

També et vull comunicar i convidar a una novetat: 

 

Que me’n recordi, per primera vegada en 29 anys organitzem i convidem a una  

 

Conferència de Cap d’Any 
 

El dimarts 31 de desembre,a les 19:30 h.,ens trobaren al local per escoltar l’amic HONORIO 

GIMENO PELEGRÍ. Advocat de professió, és estudiós de les Tradicions Sagrades. Ha pu-

blicat: el llibre El nacimiento del niño Jesús(exhaurit; se li pot demanar en PDF) sobre la 

Simbologia del Pessebre;la trilogia La Navidad o la metafísica del nacimiento, La Iniciación 

o la Metafísica de la Muerte, i La Resurrección o la Metafísica de la Vida; i diversos llibres i 

articles sobre aspectes metafísics de les Tradicions. Ens parlarà de 

 

El Solstici d'Hivern. El seu significat profund, metafísic. 
Què enquadra? L'analogia entre el Naixement de la Llum i la vinguda de l'Avatar. 

La Virginitat. L'harmonia de l'Univers en l'home. Com s'aconsegueix? 

Les Castes i el Dharma. La Realització (l'Èxode). 

El Fiat Lux, ¿és realitzable per a l'home? 

El Segon Naixement i la Segona Vinguda, i el Fill de l'Home 

Contribució 5 euros. Socis gratis 

El conferenciant no cobra 

El que es reculli és per manteniment del nostre local 

 

El meu profund agraïment a tots els que durant aquests 29 anys heu cregut  

i heu donat suport primer a C.O.B.R.A. i, a continuació, a Plural-21. I ara en par-

ticular, el meu agraïment a tu pel teu interès en conèixer-nos i en estar al dia de 

les nostres activitats. 

 

Després del canvi de local, el 2020 ha de ser any d’enfortiment i creixement.  

 

Confio que també consideris que avui,potser més que mai,és personal i també so-

cialment necessària l'existència, la continuïtat i l’activitat de l’Associació! 

 

Moltíssimes gràcies pel teu interès i suport! 

 

MOLT FELICES, SANES I CONSCIENTS FESTES !!! 
 
Barcelona, 30 de desembre del 2019      

 

Lluís Botinas, president 



                                                           
i
 Des del 6 d’octubre del 1999, com a Plural-21, Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu. I abans, des del 1990 al 
1999, com Associació C.O.B.R.A.. acrònim que inicialment va significar Centre Oncològic i Biològic de Recerca Aplicada, i a con-
tinuació Centre Orientatiu de Bio-Regeneració Aplicada fins el canvi a Plural-21. 
ii
 Considero que la quaterna VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT concentra l’essència del que estem fent: sobre cada vegada 

més temes, prenem la posició que considerem és a favor de la VIDA. Però gairebé sempre, les posicions que prenem a favor de 
la VIDA entren en conflicte amb les posicions oficials (i sovint també amb nombroses posicions alternatives) que, en canvi, 
afirmen que sí que actuen a favor de la VIDA. Efectivament, no coneixem cap dirigent, qualsevol sigui l’abast (el món, un conti-
nent, un estat-nació, una comunitat autònoma, una nació amb estat ocupant, etc.) o l’àmbit (polític, mediàtic, judicial, cultural, 
sanitari, universitari,...) que digui públicament que actua en contra de la VIDA. Cal, doncs, esbrinar qui diu la VERITAT o, com a 
mínim, qui s’apropa més a la VERITAT. I per arribar a la VERITAT o per apropar-s’hi tot el possible, cal que hi hagi LLIBERTAT, 
una LLIBERTAT que, per a ser realment LLIBERTAT, hauria de poder exercir-se en igualtat de condicions. I la manera com 
s’entén la VIDA, la VERITAT i la LLIBERTAT configura la IDENTITAT. I la IDENTITAT pot ser d’una persona (IDENTITAT PERSONAL); 
d’una família (IDENTITAT FAMILIAR); d’una associació, d’una llibreria, d’un restaurant, d’una empresa de qualsevol tipus,... 
(IDENTITAT D’UNA ENTITAT); d’un poble (IDENTITAT NACIONAL); ... I et convido a que contestis a aquesta mini-enquesta: 1) la 
puntuació de 1 a 10 que li dones a aquesta quaterna sencera; i 2) els noms de personatges vius d’abats mundial, continental, 
d’estat-nació, de Comunitat Autònoma o de ciutat que surtin regularment als mitjans de comunicació importants i que tu asso-
ciïs a VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT. 
iii
Vam començar dient que presentaríem un tema cada dos mesos. Ingenus! Quan vam anar fent-ne la llista, de seguida vam 

veure que la presentació hauria de ser cada mes ... o, millor, cada dues setmanes ... o ... I potser tu pots ampliar aquesta llista 
provisional (per cert, en alguns temes, per fer-los hem posat una primera data relacionada amb quin moment va passar-hi 
quelcom significatiu): 
TEMES A RECUPERAR I ACTUALITZAR:  
1) Vida-i-salut. Funcionament meravellós del ser humà com part de la Natura i de l’Univers meravellosos. Moviment del cos, 
respiració, postura; 2) Crítica de l’evolucionisme: A) de l’evolucionisme darwinista; B) de tot evolucionisme; 3) Congrés Mundial 
per la Vida del 2001 ↔ 5-14 de juliol; 4) La “Síndrome Tóxica Española” (STE) del 1981 ↔ 1 de maig; 5) Càncer-I: diferents 
concepcions. ↔ 2 de juliol, mort del Dr. Hamer; 6) Càncer-II: diferents tractaments; 7) Aigua - Aigua de Mar; 8) Desmuntar la 
SIDA ↔ 1 de desembre, Dia Mundial (de construcció) de la SIDA; 9) Vacunes ↔ Setembre (inici de la campanya de vacuna-
ció?); 10) “La Nueva Psiquiatría”. El prejudici psiquiàtric; 11) Industria Farmacèutica: fàrmacs químics i vacunes, generadores de 
malalties cròniques, rares, degeneratives i incurables. Les Microdosis; 12) Agricultures, transgènics. Estèvia i altres herbes i 
plantes; 13) La Ciència Proscrita; 14) Els atemptats de bandera falsa: 11-S, 11-M, ...; 15) Tradició. Tradicions del Món a Catalu-
nya. Saber viure, saber morir; 16) Cada llengua es una cosmovisió distinta. La Endolingüística. Les llengües dites llatines no ve-
nen del llatí; 17) Llibertat d’expressió (d’alguns), Dret a la informació (de tothom); 17) Els perills del 5G i com protegir-nos-en; 
18) Escalfament global? Canvi climàtic? Bé, sí, però ...¿pel CO2 o per la  BioEnginyeria (fumigacions, HAART, ¿5G?)?; 19) El Sis-
tema Sanitari contra la Salut; 20) El Sistema Escolar contra el Coneixement; 21) L’enginyeria genètica, ¿és enginyeria?; 22) Per 
guanyar-nos la vida, ¿hem de perdre-la?; 23) Societat del benestar o més aviat del malviure i pitjor morir?; 24) ¿¿¿¿¿????? 


