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BBiillaann  22002222  eett  ddéébbuutt  22002233  

  

  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  22002222  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  rreepprreennddrree  uunnee  

aaccttiivviittéé  nnoorrmmaallee  aapprrèèss  uunnee  aannnnééee  22002211  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  

ppaannddéémmiiee  dduuee  aauu  ccoovviidd..  LLaa  bbaaiissssee  dduu  nnoommbbrree  ddee  nnooss  aaddhhéérreennttss  

eenn  22002200  aavvaaiitt  ééttéé  eeffffaaccééee  eenn  22002211..  22002222  ssee  ttrraadduuiitt  àà  nnoouuvveeaauu  

ppaarr  uunnee  llééggèèrree  ccrrooiissssaannccee  dduu  nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss  aavveecc11664499  

aaddhhéérreennttss  ffiinn  22002222..  NNooss  rreessssoouurrcceess  ddééppeennddaanntt  ppoouurr  pplluuss  ddee  

9900%%  ddeess  aaddhhééssiioonnss  eett  ddoonnss  ddee  nnooss  aaddhhéérreennttss,,  llee  ccoommppttee  ddee  

rrééssuullttaatt  22002222  eesstt  àà  nnoouuvveeaauu  ppoossiittiiff..  

  NNoottrree  ééqquuiippee  dd’’uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee  ddee  bbéénnéévvoolleess  ccoonnttiinnuuee  

ddee  ssee  rreennffoorrcceerr  eett  rreennoouuvveelleerr  aavveecc  ll’’aarrrriivvééee  ccoouurraanntt  22002222  ddee  1144  

nnoouuvveeaauuxx  bbéénnéévvoolleess  eett  ddee  ttrrooiiss  aauuttrreess  ddéébbuutt  22002233  ccoommppeennssaanntt  

llaarrggeemmeenntt  qquueellqquueess  ddééppaarrttss..    

  SSooiitt  àà  ddiissttaannccee,,  ssooiitt  eenn  pprréésseennttiieell  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  

rrééppoonnddrree  aauuxx  ddeemmaannddeess  qquuii  nnoouuss  ssoonntt  ppaarrvveennuueess  ppaarr  

ddiifffféérreenntteess  vvooiieess,,  nnoottaammmmeenntt  éélleeccttrroonniiqquueess..  PPlluuss  ddee  11880000  

ddoossssiieerrss  lliittiiggeess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  ddaannss  nnoottrree  bbaassee  ddee  

ddoonnnnééeess  eenn  22002222  ((cchhiiffffrree  eenn  pprrooggrreessssiioonn))  eett  nnoouuss  aavvoonnss  

rrééppoonndduu  àà  pprrèèss  ddee  55000000  ddeemmaannddeess  ddee  ccoonnsseeiill  oouu  aauuttrreess..  

LL’’aaccttiivviittéé  lliittiiggeess  aa  ddoonncc  ééttéé  ttrrèèss  ssoouutteennuuee  aavveecc  ttoouujjoouurrss  lleess  

mmêêmmeess  rrééssuullttaattss  ssuuiittee  àà  nnooss  iinntteerrvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  

pprrooffeessssiioonnnneellss..  PPoouurr  cceelllleess  ddoonntt  nnoouuss  ccoonnnnaaiissssoonnss  llaa  

ccoonncclluussiioonn,,  pplluuss  ddee  8800%%  ssee  ssoonntt  ccoonncclluuss  ffaavvoorraabblleemmeenntt  aauu  

bbéénnééffiiccee  ddee  nnooss  aaddhhéérreennttss..    

  

  LL’’aaccttiivviittéé  eennqquuêêtteess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  aa  rreepprriiss  nnoorrmmaalleemmeenntt  

eenn  22002222..  LLeessddeerrnniièèrreess  eennqquuêêtteess  oonntt  ccoonncceerrnnéé  eenn  22002222  eett  ddéébbuutt  

22002233  lleess  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  llee  ccaannnnaabbiiddiiooll,,  lleess  pprriixx  ddaannss  lleess  

mmaaggaassiinnss  ddee  hhaarrdd--ddiissccoouunntt  eett  cceeuuxx  ddaannss  lleess  mmaaggaassiinnss  ddee  

cciirrccuuiittss  ccoouurrttss,,  llee  nnoouuvveeaauu  ee--ttiimmbbrree  rroouuggee,,  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ((  

aaccccèèss  àà  uunn  mmééddeecciinn  ttrraaiittaanntt  eett  RRDDVV  cchheezz  lleess  oopphhttaallmmoolloogguueess))  

eett  ll’’ééttiiqquueettaaggee  dduu  mmiieell..  

  NNoouuss  aavvoonnss  ppuu  aauussssii  rreellaanncceerr  nnoottrree  aaccttiivviittéé  dd’’aatteelliieerrss  oouu  

ccoonnfféérreenncceess  ((lleess  ««  rreennddeezz--vvoouuss  ccoonnssoo  »»))  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  

ddiifffféérreenntteess  ssttrruuccttuurreess  eett  ssoommmmeess  eenn  ttrraaiinn  ddee  lleess  ddéévveellooppppeerr..  

  NNoouuss  aavvoonnss  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  ggrraannddeess  ccaammppaaggnneess  

nnaattiioonnaalleess  ddee  ll’’UUFFCC  QQuuee  CChhooiissiirr  eenn  22002222  ::  ffrraauuddeess  bbaannccaaiirreess,,  

NNuuttrriissccoorree,,  ffrraaccttuurree  ssaanniittaaiirree  eett  ddéébbuutt  22002233  cceellllee  ssuurr  lleess  

ddoonnnnééeess  ppeerrssoonnnneelllleess..  

  NNoouuss  aavvoonnss  ccoonnttiinnuuéé  àà  vvoouuss  rreepprréésseenntteerr  eett  ddééffeennddrree  

lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  

ssttrruuccttuurreess  eett  ccoommmmiissssiioonnss  aauu  nniivveeaauu  llooccaall,,  ddééppaarrtteemmeennttaall  oouu  

rrééggiioonnaall  ::  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ssuurreennddeetttteemmeenntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  ddee  

FFrraannccee,,  BBuurreeaauu  dd’’aaiiddee  jjuuddiicciiaaiirree,,  AADDIILL,,  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  

uussaaggeerrss  ((CCDDUU))  ddee  2200  ssttrruuccttuurreess  ddee  ssaannttéé  ddee  ll’’HHéérraauulltt  

((cclliinniiqquueess,,  hhôôppiittaauuxx,,  ……)),,  eettcc……..  

  LL’’aaccttiivviittéé  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  rreessttee  

ssoouutteennuuee..  CChhaaqquuee  mmooiiss  nnooss  aaddhhéérreennttss  ddiissppoossaanntt  dd’’uunn  mmaaiill  

rreeççooiivveenntt  nnoottrree  lleettttrree  éélleeccttrroonniiqquuee..  NNoouuss  ppuubblliioonnss  uunn  mmaarrddii  ssuurr  

ddeeuuxx  uunnee  qquueessttiioonn--rrééppoonnssee  ddaannss  llee  MMiiddii  LLiibbrree  eett  iinntteerrvveennoonnss  

rréégguulliièèrreemmeenntt  ddaannss  ddiifffféérreennttss  mmééddiiaass  ::  FFrraannccee  BBlleeuu  HHéérraauulltt,,  

FFRR33,,  LLaa  GGaazzeettttee,,  MMiiddii  LLiibbrree,,  LLaa  MMaarrsseeiillllaaiissee,,  eettcc....  NNoouuss  

aanniimmoonnss  aauussssii  cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee  ((llee  mmaarrddii))  uunnee  cchhrroonniiqquuee  

ccoonnssoommmmaattiioonn  ssuurr  RRaaddiioo  CCllaappaass..  

  

    EEnnffiinn  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  22002222  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunn  

rrééssuullttaatt  ssppeeccttaaccuullaaiirree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn..  PPoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  

ffooiiss  nnoouuss  aavvoonnss  pprréésseennttééss  ddeess  lliisstteess  lloorrss  ddeesséélleeccttiioonnss  ddeess  

rreepprréésseennttaannttss  ddeess  llooccaattaaiirreess  ddee  ddeeuuxx  bbaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  ::  

AACCMM  HHaabbiittaatt  eett  HHéérraauulltt  LLooggeemmeenntt..  NNooss  ddeeuuxx  lliisstteess  ssoonntt  

aarrrriivvééeess  eenn  ttêêttee  aavveecc  3344%%  ddeess  vvooiixx  eett  nnoouuss  ooccccuuppoonnss  uunn  

ssiièèggee  aauu  CCAA  ddee  cceess  ddeeuuxx  bbaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  eett  àà  cceelluuii  

dd’’AAlltteemmeedd..  UUnnee  ccoommmmiissssiioonn  llooggeemmeenntt  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  ppllaaccee  

ppoouurr  ccoooorrddoonnnneerr  eett  ddéévveellooppppeerr  nnooss  aaccttiioonnss  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee..  
  

DDeess  ssuuccccèèss  ddaannss  nnooss  ccoommbbaattss  ppoouurr  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

  

AAuu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  22002222  aauurraa  ééttéé  mmaarrqquuéé  ppaarr  pplluussiieeuurrss  

rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ::  

  DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ssaannttéé,,  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  

ddee  ll’’aassssuurraannccee  eemmpprruunntteeuurr  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  jjuuiinn  22002222  ppoouurr  

lleess  nnoouuvveeaauuxx  ccoonnttrraattss  eett  llee  11eerr  sseepptteemmbbrree  ppoouurr  lleess  

aanncciieennss..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ttrroouuvveerr  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  nnaattiioonnaall  uunn  

ddiissppoossiittiiff  dd’’aaiiddee  aauu  cchhaannggeemmeenntt  

  NNoottrree  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  llee  ddéémmaarrcchhaaggee  ttéélléépphhoonniiqquuee  aabbuussiiff  

aavveecc  llee  ssuuccccèèss  ddee  llaa  ppééttiittiioonn  ddeemmaannddaanntt  ssoonn  

iinntteerrddiiccttiioonn  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  dd’’oobbtteenniirr  pplluussiieeuurrss  mmeessuurreess  

ssuusscceeppttiibblleess  ddee  rréédduuiirree  lleess  aappppeellss  rreeççuuss  ppaarr  lleess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  

  LL’’ééttiiqquueettaaggee  nnuuttrriittiioonnnneell  ssiimmppllee  eett  lliissiibbllee  dduu  NNuuttrriissccoorree  

eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  uuttiilliisséé  eenn  FFrraannccee..  NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  

mmaaiinntteennaanntt  qquu’’iill  ddeevviieennnnee  oobblliiggaattooiirree  aauu  nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn  eett  

ccee  ffuutt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddee  nnooss  ccaammppaaggnneess  pprriioorriittaaiirreess  eenn  22002222..  

  SSii  vvoouuss  vvoouuss  cchhaauuffffeezz  aauu  ffiioouull  vvoouuss  ppoouuvveezz  ppaarrttiicciippeerr  

cchhaaqquuee  mmooiiss  àà  nnoottrree  aacchhaatt  ggrroouuppéé  ddee  ffiioouull..  PPrrèèss  dd’’uunnee  

cceennttaaiinnee  dd’’hhéérraauullttaaiiss  eenn  pprrooffiitteenntt..    

  DDeeppuuiiss  mmaarrss  22002222  uunn  nnoouuvveeaauu  sseerrvviiccee  ««    MMeess  DDééppaannnneeuurrss  

QQuuee  CChhooiissiirr  »»  ppeerrmmeett  aauuxx  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  aauuttoouurr  ddee  

MMoonnttppeelllliieerr  ddee  ffaaiirree  aappppeell  àà  ddeess  sseerrrruurriieerrss  eett  pplloommbbiieerrss  ddee  

ccoonnffiiaannccee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess  eett  ttaarriiffaaiirreess  

eennccaaddrrééeess..  

  NNoouuss  vveennoonnss  ddee  ppoorrtteerr  ppllaaiinnttee  ccoonnttrree  1122  bbaannqquueess  qquuii  

rreeffuusseenntt  ttrroopp  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ddee  rreemmbboouurrsseerr  lleeuurrss  cclliieennttss  

vviiccttiimmeess  ddee  ffrraauuddeess  bbaannccaaiirreess..  

  EEnnffiinn  nnoouuss  ffaaiissoonnss  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  pprrooppoossiittiioonnss  aauuxx  

ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  ddeess  

ffrraannççaaiiss  eett  nnoouuss  nnoouuss  eeffffoorrççoonnss  ddee  lleess  ffaaiirree  aaddoopptteerr  ppaarr  llee  

PPaarrlleemmeenntt  ddaannss  lleess  tteexxtteess  ddee  llooii  eenn  ddiissccuussssiioonn..  
  

NNooss  pprroojjeettss  eenn  ccoouurrss  

  

  PPoouurrssuuiivvrree  eett  aassssuurreerr  aauu  mmiieeuuxx  nnooss  aaccttiivviittééss  

hhaabbiittuueelllleess  ::  aaiiddee  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  lliittiiggeess,,  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  eennqquuêêtteess,,  rreepprréésseennttaattiioonnss..  

  RReeccrruutteerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  bbéénnéévvoolleess  eett  ppoouurrssuuiivvrree  llaa  

ccrrooiissssaannccee  ddee  nnoottrree  nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss..  

  DDéévveellooppppeerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eett  ddeess  

aaddhhéérreennttss  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ««  RReennddeezz--vvoouuss  ccoonnssoo  »»  ssoouuss  ffoorrmmee  

dd’’aatteelliieerrss  oouu  ddee  ccoonnfféérreenncceess..  

  AAssssuurreerr  eett  ddéévveellooppppeerr  nnoottrree  pprréésseennccee  ddaannss  lleess  mmééddiiaass  ::  

pprreessssee,,  rraaddiioo,,  ttéélléévviissiioonn..  

  NNoouuss  iinnvveessttiirr  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  lliiééeess  aauu  

llooggeemmeenntt  eett  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aavveecc  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  

ccoommmmiissssiioonn  llooggeemmeenntt  eett  dd‘‘uunnee  ccoommmmiissssiioonn  

eennvviirroonnnneemmeenntt..  

  PPoouurr  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  ppoouurrssuuiivvrree  nnooss  aaccttiioonnss,,  jjee  vvoouuss  

rreemmeerrcciiee  ppoouurr  llaa  ccoonnffiiaannccee  eett  llee  ssoouuttiieenn  qquuee  vvoouuss  aalllleezz  

nnoouuss  rreennoouuvveelleerr  eenn  rrééaaddhhéérraanntt  àà  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn..  

  
MMaarriinnaa  SSEECCAALLLL--BBEERRSSIINNGGEERR  

PPrrééssiiddeennttee  ddee  ll’’UUFFCC  QQuuee  CChhooiissiirr  MMoonnttppeelllliieerr
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