
Queremos  
atención  
en galego

Queremos  
traballo aquí

Cando chames, pide que  
te atendan en galego:
administracións, banca, transporte, 
telecomunicacións, seguros, enerxía, 
industria, servizos financeiros, hoteis…



As grandes empresas de luz, auga, telefonía, banca, 
seguros e inclusive a administración pública teñen 
subcontratados os servizos de atención ao público 
a través de empresas de centros de chamadas. 
Non hai moito, estes centros estaban abertos por 
todo o país e era doado ser atendido ou atendida 
en galego. Alí podía traballar a túa filla, o teu 
curmán, ou calquera dos teus veciños e veciñas.

Na última década os centros de atención á clientela 
na Galiza foron pechando en canto as empresas 
centralizaron o servizo en grandes centros de traba-
llo. Desde o estoupido da crise, as grandes empresas 
incrementaron a deslocalización dos servizos de aten-
ción cara a terceiros países, que pasaron de 14.719 
postos de traballo no 2008 a 33.085 no 2012. 

No noso caso, esta deslocalización agravouse polo 
uso exclusivo do castelán nas relacións comerciais. 
Pecharon centros de traballo na Galiza e o emprego 
foi levado a outras partes do Estado. Entre o ano 
2010 e 2012 destruíronse máis de 2040 postos de 
traballo e 100.000 galegos e galegas foron obriga-
dos a emigrar pola perda de emprego na nosa terra.

Destrúese emprego e o noso idioma perde un 
espazo común de grande importancia, o da relación 
entre nós e as empresas. Ao mesmo tempo vulnérase 
o dereito de sermos atendidos/as e entendidos/as 
na nosa lingua, que estas empresas ignoran.

Ao solicitarmos ser atendidos e atendidas en 
galego polas grandes empresas podemos 
recuperar o perdido. Temos dereito a falar a 
nosa lingua en todos os ámbitos da nosa vida. 
En galego, creamos emprego en Galiza.

 Que podo facer?

1 A acción individual é fundamental. 
Coa reclamación individual lógranse 
verdadeiros avances.

2 Solicita que te atendan en galego.
Cando te chamen, cando chamas ti, cando estás 
a contratar un produto. Solicítalle ás empresas 
o uso do galego. Fai o mesmo no caso de 
empresas contratadas pola administración.

3 Pide tamén a documentación,  
facturas, formularios, en galego. 
É o teu dereito.

4 Mostra amabilidade e cordialidade. 
A persoa que está ao outro lado do fío é unha 
traballadora que debe escoitar e rexistrar 
a reclamación.

5 Comparte esta iniciativa.
Coas túas amizades, coa túa familia, no bar, no 
bus, nas redes sociais. Explica a importancia de 
solicitar a atención en galego para que apoien 
esta iniciativa.

6 Asina a campaña en Internet, 
os cartóns postais dispoñíbeis en mesas na rúa 
e na Internet.

7 Participa das reclamacións colectivas 
que lles faremos ás principais empresas e ás 
institucións subcontratantes.

8 Descarga ou solicítanos os materias 
e axúdanos a distribuílos no teu ámbito 
máis próximo.
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