
 
 
 

MANIFESTO DA MOBILIZACIÓN DO 4 DE XUÑO DE 2021 

FEITOS, NON PALABRAS! Ante a falta de resultados na súa loita, este foi 

o lema enarborado polas sufraxistas, aquelas valentes mulleres que 

desafiando a sociedade do seu tempo reivindicaron o dereito ao voto 

feminino. Hoxe en Chapela, máis de cen anos despois, facémonos eco do 

seu berro: FEITOS, NON PALABRAS. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS! cando recordamos que os 30 anos 

de historia do IES de Chapela foron e seguen acompañados polo ruído da 

autoestrada AP9. Unha banda sonora que martelou a xeracións e xeracións 

de rapazas e rapaces de Chapela, Trasmañó, Teis, e a estudantes de tantos 

e  tantos puntos de Galicia que se achegaron ao noso centro. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS cando lembramos que o tramo da 

AP9 que discorre próximo ao IES de Chapela, con máis dun coche por 

segundo en horas punta, é o máis exposto á contaminación acústica de 

toda a autoestrada, segundo recoñece a propia empresa concesionaria, 

AUDASA, nun estudo de 2012. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS! cando se infrinxe sistematicamente 

a lexislación referente ao ruído e na AP9 se sobrepasan os valores límites 

recollidos para o sector docente, sanitario e residencial, superando os 

máximos de tolerancia ao son ambiental. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS! cando se incumpren as promesas 

realizadas na ampliación de 2016, na que se chegou a un compromiso para 

a colocación de pantallas acústicas e a reposición e acondicionamento dos 



 
 
 
viais próximos á AP9. Aquela ampliación tróuxonos máis densidade de 

tráfico, máis velocidade dos vehículos, máis proximidade á vía, camiños e 

accesos estragados, máis ruído... a cambio de nada. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS! nun curso no que a aplicación do 

protocolo COVID obrigou a manter as ventás abertas do noso instituto para 

asegurar unha adecuada ventilación facilitando que o ruído campase ás 

súas anchas polas aulas e corredores do centro. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS! cando denunciamos que a situación 

acústica provocada pola AP9 impide o normal desenvolvemento da 

actividade docente nas aulas e mingua o rendemento académico das 

alumnas e alumnos do IES de Chapela provocando a falta de 

concentración, o cansazo, estrés, irritabilidade ou a progresiva perda de 

audición. 

Berramos FEITOS, NON PALABRAS! cando ningunha administración 

pública, independentemente da súa cor, foi quen de protexer da 

contaminación acústica o alumnado do IES de Chapela e a toda a veciñanza 

da parroquia, permitindo que a empresa AUDASA se lucre e engorde o seu 

peto no tramo máis caro de todas as autoestradas españolas. 

E por isto que: ESIXIMOS das administracións públicas e da empresa 

AUDASA, a colocación de pantallas acústicas na AP9, apropiadas aos 

obxectivos de calidade acústica a acadar, e respectuosas co medio 

ambiente e coa estética e ordenación dunha parroquia xa de por si 

maltratada urbanisticamente. 



 
 
 
ESIXIMOS das administracións públicas que realicen no IES de Chapela un 

estudo acústico de como se podería contribuír a minimizar o impacto do 

ruído desde o centro. En 30 anos de historia do instituto nunca houbo unha 

medición de ruídos, nin proposta neste sentido. 

ESIXIMOS das administracións públicas e da empresa AUDASA a 

reposición de viais logo da ampliación de 2016 e a ordenación dos accesos 

ao IES de Chapela, pouco seguros e deteriorados desde hai anos. 

SOLIDARIZÁMONOS coa loita e as reivindicacións de toda a veciñanza de 

Trasmañó, Chapela e Teis, e agradecemos a súa resposta e apoio nesta 

mobilización. 

A comunidade educativa do IES de Chapela non vai parar de mobilizarse 

nin de denunciar a paisaxe sonora deteriorada na que vive. Basta xa de 

escoita anestesiada! Ante o silencio e as promesas vagas dos que 

contribúen a soster este abuso, non existe outra solución que falar claro. 

AUDASA e as administracións públicas de Galicia e do Estado español son 

culpables deste atropelo e das condicións nas que teñen o ben máis 

prezado da sociedade, a mocidade. Deberían avergoñarse de que as súas 

palabras fosen mellores que os seus feitos. E por iso que seguiremos a 

berrar FEITOS, NON PALABRAS. MOITAS GRAZAS A TODAS E A TODOS! 

Chapela, 4 de xuño de 2021 

 

A comunidade educativa do IES de Chapela 


