
   
 

 

El COCARMI se suma a la concentració de protesta per les 
contínues discriminacions de Ryanair 

 
 

El sector de la discapacitat demana canvis legals per 
garantir els drets dels passatgers amb mobilitat 

reduïda  
 

 
Barcelona, 19 de gener de 2017.- El Comitè Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma del sector a 
Catalunya, demana que es duguin a terme els canvis legals necessaris per 
garantir els drets dels passatgers amb mobilitat reduïda als aeroports. Amb 

questa demanda se suma a la del Comitè Espanyol de Representants de 
Persones amb Discapacitat (CERMI), del qual forma part, coincidint amb la 

convocatòria de concentració per protestar per la contínua discriminació que 
la companyia aèria de baix cost Ryanair manté amb els passatgers amb 
discapacitat. 

 
La concentració, que tindrà lloc dissabte 21 al migdia a l’aeroport de 

Barajas, és la reacció al darrer cas de discriminació conegut, protagonitzat 
per l’estudiant espanyol sordcec Javier García Pajares. El jove, que està 
gaudint d’una beca Erasmus a Londres, ha denunciat que Ryanair no li va 

permetre volar el nadal passat per motius de seguretat. 
 

Per al CERMI i les seves organitzacions, la discriminació reiterada de 
Ryanair impedeix a una part de la ciutadania exercir el seu dret a desplaçar-
se. La concentració vol també ser una crida a la Comissió Europea perquè 

reformi d’immediat el Reglament de Drets dels passatgers amb mobilitat 
reduïda de 2006 que s’aplica a arreu d’Europa i que presenta força 

deficiències quant a la protecció dels drets del col·lectiu. 
 

En la mateixa línia, el COCARMI es reuneix periòdicament amb responsables 
d’AENA per millorar el seu Servei d’atenció a Persones amb Mobilitat 
Reduïda (PMR), servei només aplicable en l’àmbit competencial d’AENA, és 

a dir, a la gestió aeroportuària. El COCARMI valora positivament aquest 
servei perquè, tot i tenir punts millorables, dota de certa autonomia a les 

persones amb discapacitat.  
 
El principal escull del col·lectiu a l'hora de desplaçar-se en avió es troba en 

el tracte amb les companyies aèries, un tracte que no és homogeni i que 
s'hauria de regular per garantir aquests desplaçaments en igualtat de 

condicions que la resta de ciutadania i acabar d'una vegada amb situacions 
inacceptables com la viscuda pel jove sordcec.  

http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/ServicioAsistenciaPMR.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/ServicioAsistenciaPMR.aspx
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/ServicioAsistenciaPMR.aspx


   
 

 
Sobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de federacions i associacions 
que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, 
intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2015 del 
departament de Treball, Benestar Social i Famílies, hi ha a Catalunya 514.886 persones amb 
alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2005, el nombre de 
persones amb discapacitat era de 356.530. Així, en deu anys  el col·lectiu ha crescut més 

d'un 44 per cent. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena 
Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental Catalunya, 
FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de 

persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. 


