
Què defineix 
AICEC-ADICAE?
Tenim davant una mateixa justícia, les mateixes institucions i 
els mateixos poders econòmics que apliquen la màxima de 
“divideix i venceràs”.  Davant d’això: 

Treballem per la unió i el benefici col·lectiu 
a través d’un moviment consumerista:

“que expressa la seva opinió raonada sobre el model de 
consum jutjant-ne el valor, les qualitats i els 

defectes i adopta una actitud activa per canviar allò 
amb què no està d’acord”

“que para  atenció i cura amb allò que fa o decideix 
per desmarcar-se del consumisme” 

Prendre’n consciència crítica i organitzar-nos permet fer front 
comú per solucionar problemes existents, prevenir-ne de nous i 
treballar per un nou model de consum.

Informació independent i formació financera: 
les eines per aprendre sobre els nostres drets. 

Com treballem pels
teus drets? 

Empoderar-nos en les relacions 
contractuals de serveis i productes permet 
saber què ens convé i què no. 

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

FORMACIÓ
Realitzem tallers i xerrades arreu 
del país i també col·laborem amb 
altres entitats socials i organismes. 
Editem publicacions periòdiques 
on trobar continguts del teu interès. 

“que s’uneix a d’altres per una comunitat d’interessos i responsabili-
tats enfront del consumisme individualista”

ACCIÓ REIVINDICATIVA
Apostem per una acció reivindicativa 
integral que passa per: 

La defensa col·lectiva, apostant pels mecanismes extrajudicials 
i, quan no són suficients, per la defensa judicial col·lectiva que per-
meti exercir sense entrebancs el dret a la tutela judicial efectiva.  

Mobilització al carrer per pressionar la justícia, les entitats 
financeres i les institucions per a la resolució dels problemes.

Col·laboració amb altres 
organitzacions socials i entitats 
ciutadanes.

Acció institucional per influir 
en la millora de la legislació.

Mediació i interlocució amb 
entitats financeres i empreses.

Grups de participació.

www.adicae.net educaciónfinanciera.adicaeonline.es

Pots fer consultes sobre serveis 
financers i productes d’estalvi-inversió, 
crèdits i préstecs hipotecaris, assegur-
ances i altres grans temes de consum  
(telecomunicacions, energia, transports, 
entre d’altres). 



AICEC-ADICAE, 15 anys de lluita
Des del 1998 treballem per crear i consolidar un moviment de persones con-
sumidores crítiques, responsables i solidàries i així canviar el model de consum 
actual i fer front als abusos financers i dels grans temes del consum. 

Al llarg d’aquests anys s’ha treballat per a resoldre casos col·lectius que van de 
les acadèmies d’anglès o el frau filatèlic fins a les participacions preferents i les 
clàusules sòl a les hipoteques, entre d’altres. També hem participat en l’elab-
oració del Codi de Consum de Catalunya i hem intervingut en altres lleis dis-
cutides al Parlament de Catalunya.

AICEC-ADICAE és membre del Consell de les Persones Consumidores de Cata-
lunya, del Consell Municipal de Consum de Barcelona i de la Junta Arbitral de 
Consum de Catalunya, així com de les Juntes Arbitrals territorials.  

Associació d’Usuaris de Bancs
Caixes i Assegurances

de Catalunya

AICEC
ADICAE

 
El caràcter  massiu dels 
abusos orquestrats per 
les entitats financeres 
i grans empreses 
requereix una resposta 
clara, contundent, eficaç 
i col·lectiva.  

 

Amb la col·laboració de:

 
 

Només organitzats 
podrem aconseguir

solucions i canvis
globals!

facebook.com/AICEC
@AicecAdicae

contacta’ns i segueix-nos!

aicec@adicae.net

aicec.adicae.net933 425 044

C/ de la Creu dels 
Molers, 13 08004 

BARCELONAD20, 20, 24, 
37, 64 i 121

          L3 POBLE SEC 
         (sortida Parlament)


