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A Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) é unha ONG sen ánimo de 

lucro constituída en 1980.
O seu propósito é conseguir unha sociedade inclusiva 
que garanta o exercicio pleno dos dereitos das persoas 

con discapacidade física e orgánica.
Coordina, representa e impulsa ao Movemento 
Asociativo de persoas con discapacidade física e 

orgánica en España, formado por 92 entidades estatais, 
autonómicas e provinciais, que á súa vez representan a 

máis de dous millóns e medio de persoas con 
discapacidade e  aglutina a máis de 1.600 asociacións.



Toca que 
nos vexan.

Toca que 
nos vexan.

                                                                así sentímonos milleiros 
de persoas con discapacidade orgánica. En COCEMFE reivindicamos o 
noso dereito a estar presentes en todos os ámbitos da vida e a que se 
nos recoñeza, Porque temos moito que dar, porque non somos invisibles.

Invisibles,

1. A visibilidade e o recoñecemento oficial da discapacidade confirma 
a nosa pertenza e participación na sociedade.  

2. Dispoñer de apoios e medidas de protección e inclusión social 
require que as administracións, as políticas públicas e as normativas 
recoñezan a nosa situación.

3. Contar cos servizos sociais e sanitarios que necesitamos reduce os 
niveis de vulnerabilidade social e afástanos da exposición a situacións 
de pobreza e exclusión social.

4.  Acceder aos tratamentos existentes e a unha atención integral e 
preventiva, de forma equitativa, permítenos executar o noso dereito á 
saúde e é un elemento fundamental do noso benestar e calidade de vida.

5.  Asegurar unha cobertura equitativa, de proximidade, sen 
desequilibrios territoriais permítenos acceder aos servizos en 
condicións de igualdade e sen discriminación por lugar de residencia.

6. A accesibilidade e as adaptacións nos lugares de estudo, traballo, 
lecer, cultura e deporte permítenos desenvolver os nosos proxectos de vida 
e aportar á sociedade nestes ámbitos.

7. A comprensión e concienciación sobre a nosa discapacidade son 
pasos imprescindibles para que participemos na sociedade en igualdade 
de condicións.

8.  Promover a inclusión e participación social preserva o noso benestar 
psicoemocional e prevén a intensificación da discapacidade.

9. A perspectiva de xénero é esencial para loitar contra desvantaxes 
que afrontan as mulleres e nenas con discapacidade orgánica, pero tamén 
para comprender a experiencia corporal da discapacidade dende un enfoque 
transformador.

10.  Recoñecer os nosos dereitos e eliminar as barreiras sociais é vital 
para ter as mesmas oportunidades e responder a un mandato de xustiza 
social.


