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La Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) és una 
ONG sense ànim de lucre constituïda l’any 1980.

El seu propòsit és aconseguir una societat inclusiva 
que garanteixi el ple exercici dels drets de les 
persones amb discapacitat física i orgànica.
Coordina, representa i impulsa el Moviment 

Associatiu de persones amb discapacitat física i 
orgànica a Espanya, format per 92 entitats estatals, 
autonòmiques i provincials, que alhora representen a 
més de dos milions i mig de persones amb discapaci-

tat i aglutina a més de 1.600 associacions.



                                                                així ens sentim milers de 
persones amb discapacitat orgànica. A COCEMFE reivindiquem el nostre 
dret a ser presents en tots els àmbits de la vida i a què se'ns reconegui. 
Perquè tenim molt a oferir, perquè no som invisibles.

Invisibles,

1. La visibilitat i el reconeixement oficial de la discapacitat confirma 
la nostra pertinença i participació en la societat.

2. Disposar de suports i mesures de protecció i inclusió social reque-
reix que les administracions, les polítiques públiques i les normatives 
reconeguin la nostra situació.

3. Comptar amb els serveis socials i sanitaris que necessitem redueix 
els nivells de vulnerabilitat social i ens allunya de l'exposició a situacions 
de pobresa i exclusió social.

4.  Accedir als tractaments existents i a una atenció integral i preventiva, 
de manera equitativa, ens permet exercir el nostre dret a la salut i és un 
element fonamental del nostre benestar i qualitat de vida.

5.  Assegurar una cobertura equitativa, de proximitat, sense desequilibris 
territorials ens permet accedir als serveis en condicions d'igualtat i sense 
discriminació per lloc de residència.

6. L'accessibilitat i les adaptacions en els llocs d'estudi, treball, oci, 
cultura i esport ens permet desenvolupar els nostres projectes de vida 
i aportar a la societat en aquests àmbits.

7. La comprensió i conscienciació sobre la nostra discapacitat són passos 
imprescindibles perquè participem en la societat en igualtat de condicions.

8.  Promoure la inclusió i participació social preserva el nostre benestar 
psicoemocional i prevé la intensificació de la discapacitat.

9. La perspectiva de gènere és essencial per lluitar contra els 
desavantatges que afronten les dones i nenes amb discapacitat orgànica, 
però també per a comprendre l'experiència corporal de la discapacitat des 
d'un enfocament transformador.

10.  Reconèixer els nostres drets i eliminar les barreres socials és vital 
per tenir les mateixes oportunitats i respondre a un mandat de justícia 
social.
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