AICEC-ADICAE, la teva associació!
Com a associació de consumidors i usuaris pretenem
compensar la gran diferència que existeix entre el ciutadà
i les grans entitats financeres, cada vegada més allunyades
dels interessos dels usuaris. Un dels nostres objectius és
proporcionar al consumidor la informació, formació i recursos
necessaris per realitzar un consum responsable i intel·ligent
fent valer els seus drets davant els abusos de les entitats
financeres, però també volem fer del consumidor una
persona activa, crítica i participativa en els temes que a tots
ens afecten i ens interessen.
Per a això, hem organitzat una sèrie d'activitats per a socis
i sòcies que esperem els resultin interessants, que ajudaran
a conèixer-nos millor i conèixer els diferents àmbits de
treball en els que AICEC-ADICAE ve desenvolupant una gran
tasca.

BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS
Subscriviu-vos a les nostres activitats!!

NOM............................ COGNOMS ..................................................
ADREÇA ...........................................................................................
LOCALITAT ................................. PROVINCIA .................................
DNI ............................ TELFS ...........................................................
CORREU ELECTRÒNIC ................ ..................................................
ACTIVITAT (marqueu amb una x):
q Nous Socis Febrer q Visita al Parlament q Concert Sabadell
q Nous Socis Abril q Conferència Economia
q Jornada Caixes d'Estalvis q NOU Codi Consum
Envieu aquest butlletí omplert a:
AICEC-ADICAE, C/Entença, 30 Ent. 1ª 08015 Barcelona,
també al Fax. 93 342 50 45 o per e-mail a: aicec@adicae.net

ACTIVITATS DIRIGIDES
ALS CONSUMIDORS
febrer-març-abril 2011
CURSOS S
DE
VISITES GUIATS
CONCER
TALLERS...

ACTIVITATS GRATUITES PER A SOCIS

febrer

DIMARTS, 22 DE FEBRER. 18:30 h.
Seu d'AICEC-ADICAE

Presentació de l´Associació i de la
pàgina web als nous socis

Els socis i el seu compromís i implicació són
bàsics per aconseguir una associació forta i
viva. Et convidem a conèixer l'associació, a
compartir les teves inquietuds, a fer xarxa. Et
presentarem la nostra nova web i et regalarem
un lot de publicacions.

DISSABTE, 26 DE FEBRER. 12 h.
Visita al Parlament de Catalunya

Després de les eleccions, és una bona ocasió
per fer una visita guiada al Parlament, la
institució que representa el poble de Catalunya
al cor del Parc de la Ciutadella de Barcelona i
conèixer la seva operativa des de dins. Les
places son limitades, contacte amb nosaltres
per fer la visita.

AICEC-ADICAE
C/ Entença, 30 Entlo. 1ª
08015 Barcelona
Telf. 93 342 50 44
aicec@adicae.net
www.adicae.net

març
ESPECIAL DIA DEL CONSUMIDOR
DIMARTS, 15 DE MARÇ. 20 h.

abril

DIMECRES 6 D' ABRIL. 19 h.
Centre Cívic Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491, Barcelona)

Cicle de conferències al Centre Civic Golferichs

Sala Seattle, Plaça Laietana 48,
Sabadell

Oportunitats dins de la crisi, filosofia del consum
responsable i de l'economia

Concert reivindicatiu contra
els abusos bancaris

El nou model productiu que ens exigeix la crisi
econòmica suposa la recerca de noves
oportunitats. Però si parlem d'un nou model
productiu, parlem també d'un nou model de
consum financer, allunyat de la roda insostenible
de l'excés imposat al consumidor. Cal
reconsiderar per tant la funció social del crèdit,
la seva concessió equilibrada i el seu ús raonable.
Conegui com el seu consum familiar pot influir
en l'economia i com utilitzar les lleis econòmiques
per decidir què, quan i com consumir de manera
més responsable i sostenible.

Aicec- Adicae organitza a Sabadell
a concert contra els abusos bancaris
amb la participació del Tercer
Semestre i altres grups de diferents
estils musicals en el marc del Dia
Mundia del Consumidor.

DIMECRES, 22 DE MARÇ . 19 h.
Centre Cívic Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes 491, Barcelona)

Nou codi de consum

Ja està en vigor el nou Codi de Consum de Catalunya. Aquest nou Codi
aporta millores per protegir als usuaris, però té encara algunes mancances,
sobretot pel que fa als serveis financers. Descobreix quines i quins són els
teus nous drets com a consumidor.

DIJOUS, 31 DE MARÇ. 18:30 h.
Seu d'AICEC-ADICAE

Presentació de l´Associació i de la pàgina web als
nous socis

Els socis i el seu compromís i implicació són bàsics per aconseguir
una associació forta i viva. Et convidem a conèixer l'associació, a
compartir les teves inquietuds, a fer xarxa. Et presentarem la nostra
nova web i et regalarem un lot de publicacions.

DIJOUS 14 D' ABRIL.
19 h.

DIMARTS, 19 D'ABRIL.
19 h.

Centre Cívic Can Puiggener
(Plaça del primer de maig 1,
Sector Can Puiggener, Sabadell)

Centre Cívic Golferichs (Gran Via
de les Corts Catalanes, 491,
Barcelona)

Aula de formació sobre
consum financer per a
immigrants

Jornada sobre caixes
d´estalvi

Aula de formació dirigida al
col·lectiu immigrant on tractarem
els temes de consum més freqüents
en relació al consum financer
(hipoteques, targetes, comissions,
clàusules abusives, etc...).
Explicarem on i com reclamar, què
és i per a què serveix el procés de
mediació i el d'arbitratge i quines
alternatives de contractació
existeixen.

La crisi financera ha modificat el
panorama econòmic i financer del
nostre país, forçant entre altres
mesures a una extrema
bancarització de bona part de les
caixes destalvi, moltes d'elles
després d'haver superat diversos
processos de fusió. Com quedarà
el mapa financer català? Han
renunciat les caixes a exercir el
paper d'agent financer transparent
i democràtic? Com queda el tracte
amb el client, el desenvolupament
econòmic regional i l'obra social?

