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COMUNICAT DE CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT SEITAI 

 

 
La Fundació SEITAI Barcelona, com a legítima representant del llegat del seu 

Patró Fundador, el nostre estimat Mestre Katsumi Mamine, i màxima 
responsable de l’activitat SEITAI que en deriva, fidel al mandat del Patró 

Fundador de preservar el seu llegat i de difondre la cultura SEITAI de la vida-
salut i del jo espontani, comunica a tot l’alumnat de l’Acadèmia Seitai, als 

membres de la Fundació Seitai, i a totes les persones amigues, el següent Pla 
de Continuïtat. 

 
La voluntat del Patronat de la Fundació (en Ramon Comas, president; Ángel 

Ruiz, vicepresident;la Maite Fuertes, la M. Cinta Portillo i en Luis Alonso, 
vocals, i en Jaume Estafanell, secretari i tresorer) és la d’assumir la 

responsabilitat de donar continuïtat a les activitats que s’han realitzat fins ara 
al dojo central, tan bon punt sigui possible i quan les circumstàncies actuals ho 

permetin. 

 
A aquest efecte, passem a informar-vos de quines persones 

s’encarregaran de les activitats habituals del centre. 
 

 Els cursos d’Orientació SEITAI per a la formació de monitors/es i 
d’instructors/es que es realitzen els dimecres aniran a càrrec de la 

Francesca Garrido i d’en Francesc Peyrí (Pancho). 
 

 Les reunions de Pràctiques de katsugen, de yuki i d’osei que es realitzen 
els dimarts aniran a càrrec de la Núria Padrós i de la M. Àngels Abellán. 

 
 Les reunions de Pràctiques de katsugen, de yuki i d’osei que es realitzen 

els dissabtes al matí, seguiran anant a càrrec d’en Luis Alonso. 
 

 Les reunions de Pràctica intensiva de katsugen undo que es realitzen 

cada 4rt diumenge de mes aniran a càrrec d’en Ramon Comas. 
 

 El Cursos Introductoris, que ja gestionava la Fundació, seguiran el 
mateix model que s’ha seguit fins ara, a càrrec d’una desena de 

monitores i monitors que imparteixen els cursos, en grups de tres 
responsables per a cada curs. 

 
 L’Orientació i l’atenció individual anirà a càrrec de: la Francesca Garrido, 

en Francesc Peyrí, la Núria Padrós, en Luis Alonso, la Marta Cullerés i la 
M. Cinta Portillo, en el cas de Barcelona i rodalies. 
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 Els Cursos d’estiu i els Cursos d’hivern se seguiran mantenint, però estan 

pendents de concreció. Un cop estiguin organitzats i programats us ho 
comunicarem pels mitjans habituals. 

 

Atès que no sabem quan podrem reprendre aquestes activitats presencials, 
explorem la possibilitat de mantenir algun tipus d’activitat SEITAI on line. Aviat 

us n’informarem. 
 

Entenem que aquest és un moment molt dur per tots i totes nosaltres i per a la 
nostra activitat i esperem de vosaltres el vostre compromís en el SEITAI i en 

l’inqüestionable valor del llegat del Mestre Katsumi Mamine. 
 

La Fundació SEITAI Barcelona, no disposa en aquests moments de suficient 
liquiditat per afrontar aquests nous reptes i us encoratja a fer-vos membres, o 

membres benefactors/es, de la Fundació. 
L’aportació econòmica de totes i de tots, la vostra participació a les activitats 

que es realitzin, juntament amb l’esperit latent del nostre Patró Fundador faran 
que aquesta nova singladura del projecte SEITAI desenvolupat per Katsumi 

Mamine al llarg de quasi cinquanta anys tingui la continuïtat que es mereix. 
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