
Cada dimarts (en català) i cada dijous (en castellà), 19:30h.  

DESMUNTEM L’“OPERACIÓ CORONAVIRUS” 

Dimarts 14 i també 21 d’abril, 19:30h 

(Dijous 16 d’abril i també 24, 19:30, en castellà) 

 Emissió en directe On-Line 

per https://www.twitch.tv/plural_21/ 

Preguntes i respostes sobre 

un tema cabdal aquests dies: 

els tests dels que tant es parla. 

Uns tests insegurs, 

¿poden donar seguretat?  

¿O només atrapar víctimes? 

Les dues solucions màgiques disfressades de “científiques” promeses pels experts 

oficials (perquè cal saber que hi ha experts no-oficials, però aquests són censurats i no 

apareixen en cap mitjà de comunicació de pes) i pels polítics que amb ells procuren 

justificar-se, són l’aplicació massiva -universal, arriben a dir- de: 1) test ara, en quan 

arribin en quantitats suficients; i 2) la vacuna l’abans possible, en quan estigui 

enllestida. 

Avui començaré (i el proper dimarts 21 ho aprofundiré) a abordar “el tema tests” 

explicant l’imprescindible GOLD STANDARD que s’hauria de fer abans d’aplicar 

qualsevol test, i com NO haver-ho PAS fet invalida tant els tests genètics (PCRs) com 

els serològics (d’anticossos o d’antígens). I amb quins arguments el funcionament 

oficial intenta tapar aquesta manca total de base rigorosa. 

Per anar entrant en aquest tema gens senzill però cabdal, enllaço als capítols 

corresponents als tests del meu llibre no-publicat EL VIH/SIDA ES UNA FICCIÓN. 

Preguntas para desmontar el SIDA, este engranaje criminal made in USA, fruit de 

més de 20 anys d’investigació independent, voluntària i contra la corrent: 

II-3-7—PCR, els primers tests que s’han utilitzat per diagnosticar “infecció per SARS-

CoV-2” cas de donar positiu. També es comencen a emprar per afirmar que el pacient té 

determinada “càrrega viral” i que és bo que li baixi i dolent que li pugi aquesta suposada 
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“càrrega viral”, quan en realitat el número que dona l’aparell no indica cap “càrrega 

viral” (fins i tot donant per cert que el suposat “SARS-CoV-2 existeixi). 

II-2-3-Tests d’anticossos, els que ara s’estan començant a aplicar massivament. 

LLUÍS BOTINAS, investigador independent, president de Plural-21 i impulsor de LA 

GOTA CATALANA  
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