Evitem la
Contaminació
Lumínica
o com estalviar
tot il·luminant millor

La Contaminació Lumínica
❚ La contaminació lumínica és l’augment de
la brillantor del cel nocturn produïda per la
dispersió de la llum artificial en els gasos i
particles de l'aire.
❚ Es deguda a la mala qualitat de
l'enllumenat exterior.
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No és una idea minoritària
❚ UNESCO declara el Cel Fosc patrimoni de
les generacions futures.
❚ Proposicions no de llei del Parlament de
Catalunya (feb/95), (jun/98).
❚ Canvi enllumenat a Figueres i Tàrrega.
❚ Canvi enllumenat a Boston, San Diego, ...
❚ Normativa a Tenerife i La Palma.
❚ Petició al Parlament Europeu.

Evitar la contaminació lumínica ...

❚ No significa reduir punts de llum ni il·luminar
menys o pitjor.
❚ Es aprofitar millor els recursos naturals tot
il·luminant millor.
❚ Pot estalviar un 30% del que paguem per
l'enllumenat públic.
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Evitar la contaminació lumínica és ...

❚ Voler una millor il·luminació
en pobles i ciutats.
❚ Estalviar energia i recursos
naturals.
❚ Estalviar diners.
❚ Respectar el Medi Ambient.

Quins problemes comporta ?
❚ A les persones
❙ intrusió lumínica, tan molesta com els
mals olors o el soroll.
❙ enlluerna i redueix l’agudesa visual.
❙ empitjora la seguretat vial i ciutadana.
❙ falsa sensació de seguretat amb ombres
massa contrastades, llocs sense llum es
veuen massa foscos.
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Quins problemes comporta ?
❚ A les persones
❙ no deixa gaudir de l’espectacle del Cel estel.lat
(patrimoni de les generacions futures).
❙ impedeix la recerca Astronòmica a
professionals i amateurs.
❘ observatori Fabra
❘ el halo de llum de les àrees metropolitanes de
Barcelona i Saragossa es veu des del Pirineu
Central (obs. Pic du Midi)

❙ menys qualitat de vida.

Quins problemes comporta ?
❚ Al Medi Ambient
❙ Malbaratament dels recursos naturals:
600.000 kWh cada any (*).
❙ Cal més electricitat (tèrmica, nuclear)
augmentant la contaminació.
❙ Residus: anualment es llencen de manera
no controlada 800 Kg de mercuri provenint
d'enllumenat (*).
(*) només a Catalunya i segons estudis de la UPC.
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Quins problemes comporta ?
❚ Agressió a animals nocturns i migratoris.
❙ Desaparició i reducció dels habitats de la
fauna i flora nocturna.
❙ Trencament de la cadena tròfica.
❙ Canvis en el comportament territorial i de
nidificació d’ocells.
❙ Desorientació, que pot provocar la mort, a
tortugues marines i aus migratòries.

Quins problemes comporta ?
❚ A l’economia
❙ Malbaratament de l’energia elèctrica.
❘ ex: els fanals de “bola” desaprofiten més del 50%
de la llum que produeixen.

❙ Consumeix més recursos naturals.
❙ Malbaratament de 2.500 milions de PTA/any,
només a Catalunya (segons estudi UPC).
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Què guanyem si l’evitem ?
❚ Estalvi en consum i manteniment dels
punts de llum (fins a un 40% !!).
❚ Millor qualitat de vida.
❚ Aprofitem millor els recursos naturals.
❚ Respecte al Medi Ambient.
❚ Disminuïm la contaminació.
❚ Millorem la seguretat vial i ciutadana.

Què pot fer un Ajuntament ?
❚ Considerar la CL com una agressió al Medi.
❚ Incloure la CL en l’auditoria mediambiental.
❚ Evitar consums innecessaris i buscar tarifes
elèctriques adequades.
❚ Canviar les lluminàries existents (el retorn de
la inversió es molt ràpid).
❚ Adaptar la normativa municipal per a evitar la
CL pública i privada.

6

Ex: Figueres
❚ Consum elèctric: 60 milions PTA/any.
❚ Cost canvi lluminàries: 21 milions PTA.
❚ Estalvi: 15 milions PTA/any.
Estalvi del 25% al 44% , segons zones !!
Retorn de la inversió molt ràpid.
33.000 habitants

Ex: Tàrrega

❚ El ple de l’Ajuntament aprova per
unanimitat l’ordenança municipal (*)
per a l’estalvi, eficiència energètica i
eradicació de la Contaminació
Lumínica. (12-Març-98)

xx.000 habitants
(*) veure annexa 1
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4 idees per un bon estalvi

❚ Bombetes de sodi a baixa pressió i 25
watts.
❚ Apantallar els fanals per a reenviar cap
a terra la llum que s'escapa.
❚ Apagar enllumenat monumental i
publicitat desprès de mitja nit.
❚ Prohibir canons de llum i làser.
(ja es fa a Dinamarca)

Per estar al dia

❚ http://www.gea.cesca.es/celfosc/
❚ celfosc@astro.gea.cesca.es
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