DIA MUNDIAL DELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES

15
DE MARÇ
DRETS
DE LES PERSONES CONSUMIDORES
DRETS DE LA CIUTADANIA

ACTIVITATS PER LES PERSONES CONSUMIDORES
MARÇ 2016
CATALUNYA
PER UNA JUSTÍCIA COL·LECTIVA, EFICAÇ I RÀPIDA
PER UNS SERVEIS FINANCERS JUSTOS I TRANSPARENTS
PER UN SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC A PREU JUST PER A TOTHOM
PER A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE

AICEC-ADICAE
Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya

CONSUM CRÍTIC, RESPONSABLE I SOLIDARI

www.adicae.net

JORNADES I CONFERÈNCIES
AICEC-ADICAE organitza jornades/debat sobre temes d'especial interès per les persones consumidores
com la defensa judicial davant les clàusules terra, els fraus a l'estalvi i els abusos massius en els
grans sectors, o la situació actual de l'acció extrajudicial i judicial per les persones consumidores.
Dimarts 8 de març
Barcelona, 18:00 h.
r Cicle debat d'actualitat. Seu d'AICEC-ADICAE (C/Creu dels Molers, 13 local),
Dimarts 8 de març
Mataró, 19:00 h.
r Assemblea informativa del cas Funnydent. Espai Gatassa (c/ Josep Montserrat Cuadrara, 1).
Divendres 11 de març
Tarragona. 18:00 h.
r Quina alimentació ens cal per estar sans? Centre Cívic de la Part Alta (c/ Puig d'en Pallars, s/n).
Dilluns 14 de març
Barcelona. 18:00 h.
r Presentació propostes d'AICEC en materia de consum. Seu d'AICEC-ADICAE (C/Creu dels
Molers, 13 local).
Dilluns 14 de març
r Jornada d'Educació Financera. IES Lluïsa Cura (Rda. Sant Antoni, 19).

Barcelona. 16:00 h.

Dimarts 15 de març
Mataró. 16:00 h.
r La Responsabilitat Social i els drets de les persones consumidores. Espai Gatassa (c/ Josep
Montserrat Cuadrara, 1).
Dijous 17 de març
Barcelona, 19:00 h.
r Com afecta la banca en l'economia i la política. Seu d'AICEC-ADICAE (C/Creu dels Molers, 13
local).
Dimecres 23 de març
r Les comissions bancàries. Ajuntament d'Aspa (Plaça de la Vila,7).
Dijous 31 de març
r Jornada d'eduació financera. IES Ramón de la Torre.

Aspa, 19:30 h.

Torredembarra, 11:30 h.

Dijous 31 de març
Barcelona, 19:00 h.
r L'evasió fiscal dels grans poder econòmics. Seu d'AICEC-ADICAE (C/Creu dels Molers, 13 local).

CINE FÒRUM – CICLE DE PROJECCIONS
El Descrèdit
Un documental sobre els riscos dels crèdits ràpids, la usura i els abusos en els mateixos a través
de la publicitat i les males pràctiques.
Dijous 10 de març
r Seu d'AICEC-ADICAE (c/ Creu dels Molers, 13 local).

Barcelona, 19:00h.

ACCIONS REIVINDICATIVES
Actes de protesta i reivindicació dels drets de les persones consumidores en els que s'exigiran mesures
reals davant els continuus abusos patits pel sector financer.
“Contra les comissions bancàries abusives i per un sistema financer just”
Dimarts 2 de març
Barcelona, 11.00h
r Delegació del Banc d'Espanya (Plaça Catalunya, 17).
Reunió del Comitè Hipotecari
Divendres 4 de març
r Seu d'AICEC-ADICAE (C/Creu dels Molers, 13 local).

Barcelona. 18:00h.

“Contra les hipoteques abusives i les clàusules terra i per un canvi a la legislació hipotecària”
Dimecres 9 de març
L'Hospitalet de Llobregat, 11:00h.
r Ciutat de la Justícia (Gran Via de les Corts Catalanes, 111).
Dimarts 15 de març

Barcelona, 11:00 h.

rDia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores
Acte públic de lectura del manifest. Centre Cívic Golferichs (Gran Via
de les Corts Catalanes, 491).
“Per la inclusió dels drets de les persones consumidores a l'agenda política”
Dimecres 16 de març
Barcelona. 11:00h.
r Plaça Sant Jaume.
“Contra els fraus a l'estalvi de les persones consumidores”
Dimecres 30 de març
r Seu de la CNMV (Passeig de Gràcia, 19).

Barcelona. 11:00h.

ACCIONS INFORMATIVES. STANDS INFORMATIUS
I RECOLLIDES DE SIGNATURES
AICEC-ADICAE surt al carrer durant el Mes de les persones consumidores per informar i orientar en
relació a altres principals perills i problemes que afronten les persones consumidores.
Dimarts 1 de març
r Mercat d'Hostafrancs (Carrer de la Creu Coberta, 93).

Barcelona, 10:00 h.

Dijous 3 de març
r Mercat de Tarragona - Rambla Nova.

Tarragona, 10:00 h.

Divendres 4 de març
r Mercat del Lleó (Plaça Calvet i Rubalcaba).
Divendres 11 de març
r Contra les hipoteques abusives i les clàusules sòl. Plaça de l'Ocellet.

Girona, 9:00 h.

Barcelona, 11:00 h.

El dia 15 de març és el Dia Muncial dels
Drets de les Persones Consumidores, que
al 2016 es celebra sota el lema “Els
drets de les persones consumidores,
drets de la ciutadania”

economies domèstiques i provocant
greus conseqüències socials, ADICAE
treballa cada per garantir els drets i
acabar amb els desequilibris que
pateixen les persones consumidores
en les relacions de consum.

Al llarg de l'història, el moviment de
persones consumidores ha conquerit
un conjunt de drets bàsics i
essencials. Aquests drets s'han vist
vulnerats en moltes ocasions els
abusos de les grans empreses i
entitats financeres, afectant a les

Durant el mes de març, l'associació
ha organitzat un gran nombre
d'activitat en busca d'un canvi de
model de consum que ajudi a
construir una societat i un sistema
econòmic més just.

Informa't i participa!

Barcelona

Girona

C/Creu dels Molers, 13 local
Telèfon: 939 425 044 Fax: 933 425 045
aicec@adicae.net

C/Ciutadans, 2-4
Telèfon: 685 919 244
girona@adicae.net

ADICAE
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

Tarragona
C/ Pons d'Icart, s/n, 6e planta 6è despatx
Pàrquing de La Pedrera – Telèfon: 685 919 241
tarragona@adicae.net

