
GAVEA, GALICIA VELA ADAPTADA

Introdución:

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) é unha entidade sen  ánimo de
lucro,  declarada  de  utilidade  pública,  que  ten  como  finalidade  a  inclusión  das  persoas  con
discapacidade da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Dende o ano 1990 COGAMI leva a cabo o seu labor para mellorar as condicións de vida das persoas
con discapacidade, tendo como Misión conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en
todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación
do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as
súas necesidades e expectativas. 

O ocio e signo de calidade de vida e benestar, pero as condicións en que se realiza, deben satisfacer
as necesidades de todos e todas, sen exclusións e sen discriminacións, garantindo o exercicio deste
dereito. Debe asumir que a diversidade, a convivencia e a aprendizaxe en grupo é a mellor forma de
beneficiar  a  todos/as  os/as  participantes.  Achegando  valores  de  autonomía,  responsabilidade,
inserción en igualdade e normalización da vida das persoas con discapacidade.

Unha parte fundamental para a integración social das persoas con discapacidade é a participación en
actividades de ocio e tempo libre que son unha conquista social recoñecida nas máis importantes
declaracións das organizacións internacionais. Aínda así, ás persoas con discapacidade parece que,
en moitas ocasións, se lles nega este dereito.

A navegación a vela ten gran relevancia na cultura e historia de Galicia a pesar de que na actualidade
resulta complexo participar nunha programación continua de actividades deportivas,  recreativas e
culturais adaptadas especificamente ás necesidades das persoas con discapacidade. 

Neste contexto, no ano 2002 comezamos a desenvolver o Proxecto GAVEA, co propósito de fomentar
a  participación  das  persoas  con  discapacidade  en  actividades  náutico-deportivas,  derribando  as
barreiras  que  impiden  o  uso  do  medio  mariño  achegando  o  deporte  da  vela  ás  persoas  con
discapacidade e incidir na visión da discapacidade dende un prisma de normalidade.

O punto de partida deste  proxecto foi  a incautación ao narcotráfico,  pola  Audiencia Nacional,  do
veleiro Laion. Este barco, de 13 metros de eslora e con capacidade para 10 persoas, foi cedido en
garda e custodia a ADISBISMUR (Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros)
membro de COGAMI, co fin de que cumprira unha función integradora a través do lecer e do deporte. 

A embarcación conta con adaptacións para facer practicable a navegación. Dispón dun guindastre
que se instala na botavara que permite o embarque das persoas con mobilidade reducida dende o
pantalán ata uns backets instalados na bañeira do barco. O control da embarcación conta cun winche
eléctrico que se activa a través dun pulsador, permitindo así que calquera persoa con discapacidade
poida gobernar o barco. 
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Ao longo destes anos o Proxecto GAVEA participou nos principais eventos náuticos tanto a nivel
galego como a nivel nacional e internacional, tales como a Volta Náutica a Galicia, a Xira Náutica
Costa da Morte, a Regata S.A.R. Infanta Elena, a Regata Inicial da Volvo Ocean Race, a viaxe ao
Fórum Barcelona 2004, as singraduras  pola Costa Cantábrica, a 32ª Edición da America´s Cup
de Vela-Valencia 2007 realizando actividades de vela adaptada durante o transcurso da mesma, a
Regata Teresa Herrera, a Regata Tall Ship Race, ou a I Travesía Náutica Xacobea, posibilitando
que persoas con discapacidade coñecesen e gozaran das sensacións que se experimentan en alta
mar. 

Ao mesmo tempo, o proxecto contribúe á necesaria sensibilización, concienciación e inclusión social,
tendo unha vital importancia todas aquelas visitas que o Laion efectúa aos portos a onde chega o
Proxecto GAVEA nas costas de España e Portugal.

Localización xeográfica/contextualización:

As actividades abarcan toda a Comunidade Autónoma (distintos Club Náuticos e Portos de Galicia),
as distintas travesías realízanse por toda a Costa Galega e outros puntos de España e Portugal. 

A coordinación da actividade e programación, é responsabilidade da persoa profesional da área de
Ocio e  de  Lecer da entidade,  e  o  seu  desenvolvemento,  da tripulación do Laion  e  das  persoas
voluntarias que colaboran connosco para facer que o GAVEA sexa posible.

Desde  os  comezos  do  proxecto  no  ano  2002,  teñen  participado  máis  de  3.500  persoas  entre
participantes, monitores acompañantes e tripulación voluntaria. Só no pasado ano, leváronse a cabo
6 actividades do GAVEA no Concello de Ferrol, nas que participaron 50 persoas con discapacidade e
máis de 20 persoas voluntarias.

Persoas beneficiarias: 

 Persoas con discapacidade.

 Acompañantes das persoas con discapacidade, participantes, monitoras/es, voluntarias/os,
acompañantes e tripulación voluntaria, voluntarias/os da Fundación ALCOA.

 Sociedade en xeral.

Obxectivos xerais e específicos:

Entre os principais obxectivos do GAVEA destacan: 

 Sensibilizar á opinión pública e ás persoas con discapacidade de que poden desempeñar un
papel activo na sociedade, poñendo a énfase nas súas capacidades en lugar de situalo sobre
as súas limitacións. 

 Traballar  coas  persoas  con  discapacidade  que  participen  na  navegación,  aproveitando  o
traballo  en  equipo  e  as  actividades  lúdicas  que  teñen  lugar  a  bordo  para  facilitarlles  o
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crecemento  persoal  e  o  descubrimento  das  capacidades  necesarias  para   superar  as
dificultades de integración, tanto nesta experiencia como na vida cotiá. 

Entre os obxectivos específicos destacan:

 Derribar barreiras mentais e romper conceptos auto-limitantes na actividade físico-deportiva.

 Estimular a capacidade de superación persoal, propoñendo metas desexables e alcanzables.

 Obter coñecementos para o deseño de proxectos futuros que contemplen a problemática
global da persoa con discapacidade e que estimulen a autonomía e o auto-coidado.

 Fomentar  o  desenvolvemento  persoal  e  social  das  persoas  participantes  eliminando  o
illamento e a exclusión social, mellorando a súa  autoestima.

 Tomar conciencia, por parte das persoas participantes, nos seus propios valores individuais
que  faciliten  o  crecemento  persoal  e  lles  permita  despregar  todas  as  súas  capacidades
residuais na superación das dificultades na inclusión deportiva.

 Crear actividades de lecer e deporte para o espallamento das persoas con discapacidade. 

 Xerar sinerxías entre a tripulación e as institucións organizadoras do Proxecto GAVEA por
medio do traballo conxunto e en equipo con obxectivos finais comúns. 

 Servir  de  plataforma  de  promoción  dos  organismos  e  empresas  patrocinadoras  e
colaboradoras deste proxecto.

Actividades realizadas

Dende o  inicio  do  ano  comezamos  coa  planificación  do  GAVEA,  así,  tramitamos  ou  renovamos
acordos  de  colaboración  con  diferentes  portos  e  clubs  náuticos,  iniciamos  a  planificación  e
calendarización das diferentes saídas, e unha vez temos isto pechado comezamos coa loxística, na
que se inclúe:

 Difundir as actividades entre as entidades de persoas con discapacidade.

 Selección dos grupos de persoas con discapacidade que van participar.

 Revisión e preparación da embarcación.

 Revisión de cabos, amarras e demais equipamento.

 Elaboración dos soportes publicitarios, información e visibilidade do proxecto de cara a unha
difusión acorde do mesmo.

Actividade na comarca de Ferrolterra: 
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Como xa se sinalou con anterioridade, teñen participado no GAVEA máis de 3.500 persoas, e téñense
levado a cabo ano tras ano diversas actividades nas que ademais doutras entidades, clubs, etc.,
colaboraron moi estreitamente o voluntariado da Fundación ALCOA e participaron numerosas persoas
con discapacidade usuarias de COGAMI Ferrol:

ANO / TOTAL
PERSOAS

ACTIVIDADE LOCALIZACIÓN PARTICIPANTES

2014

 223 persoas

I Travesía Náutica 
Xacobea: 18 Bautismos de 
Mar

Ribadeo-Cabo de Cruz en 
colaboración co Club Náutico 
de Ribadeo.

106 persoas usuarias de entidades como 
Fraternidad, ALCER Coruña, APEM, AGAFI,
Adisbismur, ASEM Galicia, Discafis-
COGAMI e COGAMI Ferrol.

5 Bautismos de Mar en 
Ares

Club Náutico Ría de Ares e 
Mancomunidade de 
Municipios da Comarca de 
Ferrol.

38 persoas usuarias de ALCER Coruña e 
COGAMI Ferrol.

Bautismos de Mar  (5 e 6 
de xullo) 

Volta a Galicia: Ribadeo a 
Moaña (3 de xullo)

Travesía Viveiro-Ferrol (4- 6
de xullo)

Ferrol, en colaboración co 
Club Náutico Ría de Ares.

13 persoas usuarias de COGAMI Ferrol.

Bautismo de Mar en Ares 
(2 de setembro)

Concello de Ares e o Club 
Náutico Ría de Ares.

9 persoas usuarias de COGAMI Ferrol.

29 Bautismos de Mar Ferrol e outras localizacións.
240 persoas usuarias de diversas entidades
entre as que participaba COGAMI Ferrol.

2012

304 persoas

Bautismos de Mar en Ares 
(17 de setembro)

Club Náutico de Ares. 5 persoas usuarias de COGAMI Ferrol.

2011

206 persoas

Bautismos de Mar en Ares 
(27 xullo e 1 de agosto)

Club Náutico de Ares.
Participación de 2 grupos de persoas con 
discapacidade: 17 persoas usuarias de 
COGAMI Ourense e COGAMI Ferrol.

2010

205 persoas

XV Regata Teresa Herrera 
de Cruceros (23 e 25 de 
xullo) Varios puntos da Xeografía 

Costeira de Galicia.

13 persoas usuarias de Vida Activa, 
COGAMI Coruña e COGAMI Ferrol.

Bautismos de Mar
144 persoas usuarias de ALCER Ferrol e 
persoas usuarias e traballadoras de 
COGAMI Ferrol.

2009

214 persoas

Volta Náutica a Galicia (3-4
de agosto: Cariño-Ferrol / 
Ferrol-Sada)

Regata SAR Infanta Elena 
(30 de agosto)

Varios puntos xeografía 
costeira de Galicia.

101 de diversas asociacións entre as que se
atopan persoas usuarias de COGAMI 
Ferrol.

No seguinte cadro recóllense os datos de participación das persoas con discapacidade en primeiras
edicións do GAVEA, xa que foi, a partires do ano 2009 cando se comezou a recoller os datos de xeito
sistemático. 
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ANO TOTAL PARTICIPANTES

2008
Diversas actividades e Bautismos de Mar: 124 persoas, á marxe do elevado número de
voluntarios e monitores que colaboraron con nós nesta singradura.

2006
Diversas actividades e Bautismos de Mar: 300 persoas, á marxe do elevado número de
voluntarios e monitores que colaboraron con nós nesta singradura

2004
Diversas actividades e Bautismos de Mar: 350 persoas con discapacidade  á marxe do
elevado número de voluntarios e monitores que colaboraron con nós nesta singradura

2003
Diversas Regatas, actividades e Bautismos de Mar: 231 persoas de diversas  entidades
COGAMI Ferrol é unha das asociacións participantes.

De xeito concreto, a actividade do Proxecto GAVEA en Ferrolterra neste ano foi a seguinte:

O veleiro Laion atracou no peirao do Club Náutico Ría de Ares os días 26 e 27 de setembro de 2015.
O club náutico cédeo o amarre de xeito gratuíto.

Nestes 2 días o veleiro realizou 3 saídas pola ría posibilitando que as persoas con discapacidade da
comarca de Ferrolterra puidesen experimentar as sensacións que produce a navegación a vela. 

O  total  de  persoas  participantes  foi  de  19  (10  homes  e  9  mulleres)  divididas  en  3  grupos  que
embarcaron, dous deles durante o sábado, 26 de setembro, en horario de 11:00 a 14:00 horas e de
16:00 a 19:00 horas, e outro grupo embarcou o domingo, 27 de setembro, en horario de 11:00 a 14:00
horas.  Para  unha  das  persoas  participantes,  usuaria  de  cadeira  de  rodas,  foi  preciso  utilizar  o
guindastre do que dispón a embarcación. 

Para o traslado dende Ferrol a Ares, COGAMI contouse co servizo de transporte adaptado facilitado
pola  Mancomunidade  de  concellos  da  comarca  de  Ferrol  en  colaboración  coa  Deputación  de  A
Coruña. 

Distintos colaboradores e patrocinadores implicados dende os seus inicios: 

Son moitas as entidades públicas e privadas que se teñen sumado ao proxecto  dende os seus
primeiros inicios, ben coma financiadores directos do mesmo, ben cedendo o uso de espazos, ben
aportando persoas voluntarias. Entre outras podemos mencionar: Turgalicia, Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais, Fundación Deporte Galego, Xacobeo Galicia, CEPSA, Fundación Vodafone España,
Obra Social Caixa Galicia, DKV Seguros, Fondo Social Europeo, Portos de Galicia, Club Náuticos de
Galicia (Ribadeo, Viveiro, Ares, Camariñas, Portosín, Riveira, Cabo de Cruz, Muros, A Coruña…) Club
Náutico  Ría  de  Ares,  Real  Club  Náutico  de  Ribadeo,  Fundación  ALCOA,  Concellos  de  Ferrol  e
outros...

Conclusións 
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Dende un inicio e grazas á experiencia acumulada en anteriores edicións, o Proxecto GAVEA viuse
recompensado  co  maior  dos  premios  posibles:  as  gañas  e  o  entusiasmo  das  persoas  con
discapacidade.  

En todos e cada un dos lugares aos que chegou o Laion sempre había un grupo de persoas con
discapacidade dispostas a converterse en lobos de mar por un día.  

Unha das maiores motivacións de cara a seguir traballando na consolidación deste proxecto, é o feito
de poder facer  partícipes en próximas edicións a  todas aquelas persoas con discapacidade que
queiran embarcarse con nós en vindeiras singraduras. 
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