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Club Esportiu Bujinkan Palamós (19902016) 26 anys d’història.
“Bujinkan” en japonès significa textualment “la casa del guerrer diví”, que és el
nom de l’associació mundial que reuneix 9
antigues escoles d’arts marcials japoneses
i que lidera el gran mestre Masaaki Hatsumi, 34è successor de les 9 tradicions.

HISTÒRIA DEL CLUB ESPORTIU
BUJINKAN PALAMÓS
A finals de l’any 1984 en Jordi Pagès, Pere
Ruiz i Renán Perpinyà, després d’haver
practicat moltíssimes arts marcials com
el karate, judo, taijutsu, ju jutsu, kung
fu, kobudo, bu jutsu, taekwon-do, es van
aventurar a provar un altre art marcial: el
bujinkan i el ninjutsu o ninpo.
Després de diversos cursos per Espanya
van començar a viatjar al Japó, on van
aconseguir, entre altres guardons, els títols d’instructors. Renán Perpinyà es va
instal·lar a Girona i, Jordi Pagès i Pere

Ruiz van decidir constituir el club a la vila
de Palamós.

rebre les instruccions del temari de les classes per als seus alumnes.

En l’actualitat els fundadors de Bujinkan Palamós: Jordi Pagès i Pere Ruiz segueixen en
actiu, entrenant i impartint classes, anant al
Japó, com a mínim, un cop a l’any per examinar-se, ampliar coneixements, actualitzar
les llicències, visitar el seu mestre Hatsumi i

El nostre club compta amb dos instructors
d’alt nivell: Jordi Pagès, que l’any 2005
durant el viatge-estudi al Japó i de la mà
del mestre Hatsumi va aconseguir el grau
de Shihan (gran mestre) reconegut mundialment en aquest art marcial i, més tard,
l’any 2010 aquest reconeixement va ser
per Pere Ruiz.
Des de l’any 1994, al mes de novembre,
celebrem el ja tradicional Curs d’Arts
Marcials Vila de Palamós, enguany la 21a
edició, amb la presencia d’en Jordi Pagès,
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Pere Ruiz i altres professors convidats
d’arreu de l’estat espanyol.
Enguany, el Club Esportiu Bujinkan Palamós, celebra el 26è aniversari amb un
ampli ventall d’activitats: bujinkan budo
taijutsu, defensa personal, defensa personal femenina, defensa policial, armes
orientals, entrenament per a militars, escalada i medicina oriental.
En l’àmbit mundial: En els darrers viatges
al Japó, en Jordi Pagès, va rebre de la mà
del gran mestre Hatsumi, el màxim grau de
la bujinkan a més del nom de guerra que
es dona als grans mestres ; shinjuryu, que
significa drac verdader o drac de la veritat.

OPINIÓ
JORDI PAGÈS PER TERRER LLATINES
No cal dir que Jordi Pagès és un mestre de
bujinkan reconegut mundialment, però on
principalment destaca és al Perú, on viatja
cada any des del 2005. Un instructor internacional que la gent de les terres andines
valora amb moltíssim respecte, hospitalitat i gran afecte .
L’any passat, en Jordi, va rebre el guardó
de membre d’honor de la Federació Peruana de Budo de la mà del seu president, el
senyor Edisson Albán, un títol que el converteix en representant d’aquesta Federació a Europa.
També va ser reconegut pel grup d’autodefensa del Perú per la seva dedicació i
divulgació de les arts marcials japoneses
en terres sudamericanes.

Cal destacar que, durant la seva estada al
Perú, en Jordi va dirigir un curs intensiu a la
DINOES (forces especials del Perú), que és
una de les més fortes del món juntament
amb Colòmbia i els Estats Units d’Amèrica
degut, segurament, a l’alt índex de criminalitat existent en aquests països. Al curs, que va
comptar també amb alumnes provinents de
Mèxic, també es varen fer pràctiques de tir i
d’escalada. Els alumnes varen quedar molt
impressionats per les ensenyances d’en Jordi i, com a conseqüència, el van convidar a
tornar cada any que fos possible. Com a acte
final del curs, en Jordi, va rebre un diploma
compulsat de les mans del senyor Clever
Heli Vidal, general de la DINOES, i del coronel, Alexis Bahamonde, per la seva aportació
i recolzament a les forces de l’Estat peruà, a
més, el grup el va obsequiar amb una bandera de la DINOES, un símbol molt valorat per
ells ja que és part del seu jurament militar.
Aprofitant el viatge es va dur a terme la presentació del llibre d’en Jordi “Semillas del
Budo”, un acte que va tenir lloc a la Universidad de San Marcos, la més antiga d’Amèrica.
Es va dur a terme també, com cada any,
el Curs Internacional d’Arts Marcials a la
ciutat de Lima, es va celebrar la 10a edició
coincidint amb el 30è aniversari de Bujinkan Perú i el 25è de Bujinkan Palamós.
Aquest mes d’octubre, en Jordi, té previst
viatjar de nou a Lima per fer la presentació
del seu 4t llibre amb el títol Moku No Buki,
armes de fusta, un llibre tècnic dedicat
especialment al bastó de diferents mides,
escrit en castellà i japonès.
Dins el mateix viatge es farà un curs intensiu al
quarter general de la DINOES (forces especials)
i l’11a edició del Curs Internacional Bujinkan.

PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017
ACTIVITAT:
Classes setmanals d’arts marcials
INICI I DURADA DEL CURS:
De l’1 de setembre de 2016 al 31 de juliol
de 2017
EDAT ALUMNES:
A partir de 9 anys
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
2 fotografies mida carnet
Fotocòpia DNI
Autorització paterna, si és menor d’edat, i
descripció mèdica, si pateix algun tipus de
malaltia o lesió greu
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
Al mateix Dojo Esportiu Municipal (zona
esportiva Josep Massot i Sais) ; per mail
bujinjordi@hotmail.com, o al telèfon
600 006 990

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES
11è CURS INTERNACIONAL BUJINKAN
Dissabte 15 i diumenge 16 d’octubre de
2016 (horari a determinar)
Internacional Dojo ,Lima (Peru)
+ info: www.bujinkanperu.com
bujinperu@gmail.com
facebook: Bujikan.Peru
21è CURS D’ARTS MARCIALS VILA DE
PALAMÓS
Diumenge 20 de novembre de 2016 –
d’11 h a 14 h
Dojo Esportiu Municipal (zona esportiva
Josep Massot i Sais)
+ info: Al mateix Dojo Esportiu Municipal
(zona esportiva Josep Massot i Sais) ; per
mail bujinjordi@hotmail.com, o al telèfon
600 006 990
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