
“Estou moi canso, é suficiente para min. Grazas, meu 
amigo”, foi todo o que o actor Will Smith acertou a dicir 
cando Antonio Bermúdez Bilbao lle pasou diante no 
Maratón de La Habana (Cuba), tentando animalo para 
que continuara correndo, xa á altura do kilómetro 21. 
Acadou un terceiro posto na súa categoría. 
Ten 72 anos e leva toda a vida sen parar aínda que, o de 
correr foi, máis ben, unha afición tardía. “Recuerdo mis 
primeros pasos, desde donde está el edificio A Laxe has-
ta Bouzas y volver, y era interminable”, 
lembra. Pero diso hai xa case dez anos. 
Dez anos nos que non lle fraquearon as 
forzas. O seu día a día discorre no centro 
Máis que Auga Navia, ao que intenta non 
faltar nin unha soa xornada para adestrar 
na sala fitness e tamén, por que non, para intercambiar 
uns risos e unhas palabras coas amizades. O seu exerci-
cio favorito é a elíptica. Sobre estas máquinas, calquera 

pode atopalo habitualmente, gañando resistencia e 
pensando, talvez, na seguinte aventura.

Sen barreiras. A súa perseveranza levouno ata escenarios 
que xamais puidera imaxinar cando, de cativo, unha 
neglixencia médica lle provocou unha infección no óso 
do brazo esquerdo. Aos seus 13 anos, a consecuencia 
foi unha descompensación entre ambas partes do corpo. 
Hoxe ten unha discapacidade do 63% e non pode 

levantar a extremidade máis de 45º. “Es 
serio a la hora de correr, no puedo bracear 
bien y siempre me lesiono”, di. Iso non lle 
impediu, ao longo dos últimos anos, acumu-
lar unha longa lista de logros. Entre outras 
cousas, participou no Maratón de New York 

(2011), foi campión de España en diferentes modalida-
des (2013 e 2016), e participa no Grand Slam Cánta-
bro dende a súa creación. Deterse non é unha opción.
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O corredor tardío que superou a Will Smith en La Habana

Antonio Bermúdez adestra todos os días nas elípticas de Máis que Auga Navia
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“Tengo una discapacidad 
seria a la hora de correr. 
No puedo bracear bien y 
siempre me lesiono”
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Un Nadal entre xogos

O centro de ocio Máis que Peques acolle o Campus de Nadal

O Nadal chegou aos centros Máis 
que Auga e, coma sempre, os 
que máis gozan del son os cati-
vos. Estes días están a participar 
no Campus de Nadal, que se 
estenderá ata o 7 de xaneiro.
Os máis pequenos, entre os 3 
e os 6 anos, pásano en grande 
nos obradoiros e actividades do 
Campus Máis que Peques onde, 
xornada tras xornada, desco-
bren unha nova habilidade, tan 
divertida como enriquecedora. Os 
máis maiores, entre os 7 e os 14 

anos, tampouco teñen queixa. O 
Campus Deportivo Máis que Auga 
está a revelar pequenos grandes 
deportistas, e as mañás entre 
xogos e exercicio non poden ser 
máis divertidas.
E, que pasa coas nais e pais? 
Pois, grazas ao Madrugadoiro e 
á posibilidade de acceder a un 
horario ampliado, poden com-
paxinar as súas tarefas coas 
vacacións dos nenos e nenas. 
Seguro que o ano que vén repiten 
experiencia.

www.maisqueauga.com

Josiño Kilosdesobra: 
“sempre se pode”
Cando comezou o ano plantexando 
o típico reto, Josiño Estévez (Vigo, 
1975), habitual do centro de Coia, 
pesaba 178 kilos. Tiña a sensación 
de que chegara ao seu tope e o reto 
non era esixente: baixar 5 kilos antes 
das vindeiras vacacións. Cando un ten 
bastantes kilos de máis andar non é 
fácil: “os problemas físicos do sobre-
peso son moi limitantes”, asegura. 
Pero, a Josiño, loitar contra si mesmo 
non lle asustaba tanto como combater 
o aburrimento mentres baixaba de 
peso a base de exercicio. “Andar só é 
aburrido. Nin cos cascos postos. Pero 
se queres mellorar sempre se pode”. 
Descubriu que andar na compaña 
doutras persoas e intentar convencelos 
para seguir “era algo que me motivaba 
máis”. Logrou completar o seu primei-
ro reto, baixou “case cinco quilos”, 
e a xente comezou a coñecelo. Hoxe 
‘Kilosdesobra’ é unha experiencia 
seguida en Instagram por máis de 
700 persoas, que xira arredor do dia a 
día que Josiño transmite en pequenos 
vídeos e fotos. “Todo o que fago -con-
clúe- é para non perder as gañas”.

Os centros Máis 
que Auga están a 
celebrar o Mes do 
skierg. Isto fai posi-
ble que, mediante as 
máquinas das que 
dispoñemos nos cen-
tros de Coia, Navia e 
Barreiro, os usuarios 
teñan acceso a este 
deporte nórdico 
tan completo, que 
traballa todo o corpo 
queimando moitas 
calorías, mediante 
a simulación do 
empuxe do ski.

O Torneo Social de Pádel 
Nadal Bodegas Eidosela 
foi todo un éxito nas 
pistas Máis que Auga 
Navia. 13 parellas resul-

taron vencedoras desta 
primeira edición,  aínda 
que os 62 participantes 
recibiron o agasallo do 
patrocinador.

Barreiro | Rúa Urania Mella Serrano, s/n 36205 Vigo | 986 407 245

Coia | Praza da Tellada, s/n 36209 Vigo | 986 247 629

Navia | Rúa Lamela, s/n 36212 Vigo | 886 689 854

Máis que skierg

O Torneo Social de Pádel, unha cita de éxito


