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DOUS GRANDES RETOS
O Vigo Open de Pádel e o Festimáis puxeron a proba a capacidade organizativa de Máis que Auga no último mes.

Máis que Auga viviu no último mes 
dous grandes retos organizativos coa 
celebración do Vigo Open de Pádel nas 
nosas instalacións de Navia e a cele-
bración da segunda edición do Festi-
máis. Ambas actividades requiriron do 
esforzo máximo da nosa plantilla que, 
unha vez máis, amosou a súa profe-
sionalidade e implicación para lograr 
que ambos actos foran un éxito.

WORLD PÁDEL TOUR
Máis que Auga Navia converteuse 
en sede oficial do Vigo Open 2019 
e acolleu do 5 ao 9 de maio as fa-
ses preliminares da proba viguesa 
do circuíto profesional de pádel.       
Así, houbo que recolocar moitas cla-
ses en Barreiro para deixar baleiro o 
noso centro de Navia.
Durante estes cinco días pasaron 
por Navia @s mellores xogador@s 
do mundo e máis de 5.000 persoas 
asistiron aos partidos que se dispu-
taron no noso complexo e  puideron 

gozar do mellor pádel. Foi un orgullo 
ver as gradas cheas ata os topes e o 
magnífico ambiente e respecto po-
los deportistas, que tamén gozaron 
das nosas pistas e do noso público. 
Un premio para a nosa Academia de 
Pádel, con máis de 700 cursillistas, 
que veu o seu esforzo recompensado 
pola magnífica organización e as ex-
celentes valoracións recibidas tanto 
por parte do World Padel Tour como 
das e dos participantes.
Ademais, a nivel deportivo Nacho 
Vilariño, deportista do noso club, 
logrou superar a fase preliminar e 
gañar dous partidos da previa, que-
dando a só un pasiño da fase final.

FESTIMÁIS
O 1 de xuño celebrouse a segunda 
edición do Festimáis, o noso fes-
tival lúdico, deportivo e solidario, 
que este ano tiña como obxectivo 
recadar alimentos para a institución 
Banco de Alimentos de Vigo.

Unha vez máis, grazas ao noso plan-
tel, con Juan González e Alex Brea 
á cabeza desta operación na que foi 
necesaria unha gran organización 
para montar toda a infraestrutura, e 
ao Concello de Vigo e as empresas 
colaboradoras pola súa implicación. 
Foi un fermoso día de solidariedade, 
con case mil persoas participando 
nas diferentes masterclass desafiando 
ás altísimas temperaturas, con centos 
de rapaces e non tan mozos tirán-
dose polo mega tobogán acuático, 
que se converteu no gran atractivo do      
Festimáis, con talleres e actividades 
para os pequenos da casa... Pero por 
riba das actividades, dos inchabéis 
e do tobogán, destacou a solidarie-
dade de todas e todos vós, que nos 
permitiron aportar 4.500 quilos de 
comida non perecedoira para axudar 
aos máis necesitados. 
Tivemos Festimáis 1 e 2... pois xa 
pensamos na terceira edición e en 
como mellorar... Contamos contigo?



CO VERÁN,
CHEGA O NOSO CAMPUS
Teremos quendas do 24 de xuño ao 6 de setembro nas instalacións de 
Navia e Barreiro cos mellores técnicos e interesantes actividades.

ESTE ANO TEMOS MÁIS HORAS
E FAREMOS EXCURSIÓNS
Sube a temperatura, pechan os co-
lexios e abrimos as portas aos nosos 
campus de verán! Teremos cam-
pamentos do 24 de xuño ao 6 de 
setembro, que podedes contratar 
por semanas, quincenas ou meses.       
Os campus multideporte celebra-
ranse nas instalacións de Barreiro e 
Navia e as e os peques disporán de 
divertidas excursións (incluídas no 
prezo), ademais das actividades que 
realicen nos nosos centros, como pá-
del, zumba ou piscina. E sempre da 
man de técnic@s cualificados para 
garantir a calidade da actividade.

Este ano o horario medrou (será de 9 
a 14 horas de luns a venres) e tamén 
podedes acceder a opción de ampliar 
a primeira ou última hora. Recordade 
que en Navia o campus é para nenos 
de 7 a 14 anos (no Máis que Peques 
tamén hai campus para os máis pe-
quenos, de 3 a 6), mentres que en 
Barreiro poden inscribirse rapaces de 
4 a 14. En caso de irmáns, hai des-
contos (un 10% por cento para o pri-
meiro irmán e do 15% no segundo).
Podedes consultar as nosas tarifas e 
condicións (pódese pagar en cómo-
das cotas) na recepción de calquera 
dos nosos centros, onde os facilitarán 
toda a información que necesitedes. 
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AMPLIACIÓN
E MELLORAS
PARA COIA
O Concello de Vigo ven de aprobar 
a ampliación do Máis que Auga de 
Coia, o cal nos permitirá seguir cre-
cendo e ofrecer un mellor servizo á 
nosa comunidade no noso primeiro 
centro en Vigo.
Esta obra, que acaba de ser autori-
zada polo consistorio, suporá a am-
pliación da sala de fitness en 250 
metros cadrados o cal significará 
un cambio moi importante tanto na 
fisionomía como na operatividade 
desta instalación. Ademais haberá 
moitas outras novidades en Coia: 
Mellorarase o sistema de climatiza-
ción da sala fitness para cubrir as 
necesidades dos nosos abonados, 
trasladaremos a sala de ciclo in-
door á nova zona e aproveitaremos 
para incluír un moderno sistema 
de audio, iluminación e vídeo, que 
fará as delicias das e dos usuarios 
e crearemos unha sala para seguir 
sorprendéndovos con novas activi-
dades. Tamén contaremos con no-
vas máquinas cardiovasculares Life 
Fitness de última xeración e estrea-
remos o sistema de adestramento 
monitorizado e intelixente “E-Gym 
Vision”, que será a primeira vez que 
se utilice en Galicia. En total será 
un investimento  de 600.000 euros 
para converternos nunha das mello-
res instalacións de Galicia.
Moi pronto teredes máis informa-
ción ao respecto!


