
13/7/21, 19:30 h.  

(en català: https://youtu.be/63IlgGMLiyc) 

 

Sessió 48a del Cicle: 

 

ACTUEM PER A GUANYAR! 
 

INSTAUREM NOSALTRES 

 LA NOSTRA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA 

en benefici de tots els pobles, de +90% de la població 
 

Per a això, i simultàniament, hem de  
DESMUNTAR LA GENOCIDA "OPERACIÓ COR VIR" 

posada en marxa a finals del 2019 però preparada des de molt abans,  

que pretén matar/emmalaltir/esterilitzar 7.000 milions de persones 
 

OBJECTIU IMMEDIAT: 
Reduir el número de morts, d’incapacitats permanents i de lesionats greus 

reduint les injeccions fins a frenar-les completament. 

 

PER ASSOLIR-HO: 
Aconseguir el Dret de tothom a la Informació sobre què realment està passant,  

i per això trencar la censura criminal dels mitjans de comunicació  

sobre l’importantíssim número de morts, d’incapacitats permanents 

 i de lesionats greus haguts després de rebre una injecció. 

 

IMPRESCINDIBLE: 
Explicar adequadament que  

*els dirigents processistes i anti-processistes ens estan TOTS  

aplicant la Genocida “Operació Cor·vir” 

*els dirigents processistes estan TOTS negant-se a convocar una Sessió Ple-

nària del Parlament i, aplicant la majoria de 74 ESCONS, fer la D.U.I. 
 

 

He modificat l’encapçalament d’aquesta convocatòria a la Sessió 48 Per tal d’adaptar-me jo 

mateix al balanç que vaig fer els passats 29/6 i 1/7. Aquí trobes el balanç en castellà del dia 1/7:  

 

https://youtu.be/68Mb719GkFE WORLD FREEDOM FORUM (WFF) celebrado en Sitges del 

24 al 26 de junio el 2021. Evaluación (resumen en 56:19) hecha por Lluís Botinas, investigador 

independiente, presidente de Plural-21 https://plural-21.org/ e impulsor de LA GOTA CATA-

LANA https://lagotacatalana.wordpress.com/. Publicada en YouTube el 7 de julio del 2021,  

 

M’adapto, concretament, al punt on parlo de la necessitat d’un doble canvi d’actitud:  

***passar d’estar a la defensiva a estar a l’ofensiva.  

https://youtu.be/63IlgGMLiyc
https://youtu.be/68Mb719GkFE
https://plural-21.org/
https://lagotacatalana.wordpress.com/


Per això començo convidant a guanyar, i proposo d’entrada el meu/nostre objectiu: ser nosal-

tres, els Líders Naturals, els que instaurem una forma de vida que pagui la pena viure-la ... 

 

***i passar d‘antipatitzar a empatitzar amb la majoria de la població catalana que, lògi-

cament -ja que només poden escoltar las veus oficialistes-, encara confien en el que els ex-

perts oficials expliquen pels canals establerts.  

 

Per això poso com objectiu reduir les víctimes i el dolor, i obtenir el Dret a ser informats de fets 

decisius com que hi ha oficialment registrades nombrosíssimes víctimes greus de les injeccions, 

però que aquests informes són silenciats/censurats. Veure més https://lagotacata-

lana.wordpress.com/ 

 

Barcelona (Cap i Casal del Principat de Catalunya, ciutat ocupada des de l’11 de setembre del 

1714), 12 de juliol del 2021 

LLUÍS BOTINAS, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president 

de Plural-21 

 

https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://plural-21.org/

