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El 2009 és l’Any de l’astronomia declarat per la Unesco. Un dels vuit objectius per
assolir és “el dret a veure les estrelles”, el dret a un cel fosc.
Els astrònoms van ser els primers científics de la humanitat. També ells van ser
els primers de denunciar la brillantor artificial que amaga les estrelles.
El cel estrellat és l’única finestra cap a l’univers infinit, i les futures generacions
han de poder contemplar-lo.
I aquest és el tema de què tractarem avui, que no és un altre que la recerca de l’e-
ficàcia energètica.
Quan mirem les estrelles des de qualsevol plaça d’Andorra, no en veiem gairebé
cap, perquè la lluentor que produeixen els fanals cap l’hemisferi nord les fan invi-
sibles. En aquest cas, la contaminació lumínica (CL) té magnitud 1. A la Rabassa
la vam mesurar en 5, la qual cosa significa que no hi havia cap estel visible a l’in-
terior de la constel·lació que observàvem, l’Óssa Major. És com escriure en blanc
a sobre d’un paper blanc.
Si observem una foto de la Terra feta des d’un satèl·lit, els únics llocs lliures de CL
són els deserts, els oceans i els pols. La màxima CL té lloc a les gran ciutats, i a
causa de la dispersió de llum s’estén lluny. Això es veu en el mapa de CL d’Euro-
pa, on no existeix separació de flux lluminós entre França i Anglaterra, no es veu
el canal de Suez. A més, amb tendència de les poblacions rurals a emigrar a les
ciutats, l’augment de la CL és imparable.
Així mateix, el turisme també potencia l’augment de la CL, que és el que passa al
nostre país, igual que a les zones limítrofs com la Cerdanya o Perpinyà.

Què és la CL? 

És l’emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions,
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horaris i/o rangs espectrals innecessaris per a les activitats previstes a la zona on
s’han instal·lat els llums. Contràriament a allò que la gent imagina, una disminució
de CL no suposa una disminució de visibilitat. Tot el contrari, ja que implica una
millor il·luminació. Cal il·luminar d’una manera suficient, però no d’una forma inútil
o no eficaç.

Té solució?

A diferència d’altres tipus de contaminació, com l’atmosfèrica, la nuclear…, la CL
té solucions, que es poden implementar fàcilment i gairebé d’una manera imme-
diata. Només cal il·luminar on i quan faci falta.
Hi veurem millor, conservarem l’energia, protegirem el medi ambient nocturn i no
contaminarem tant.
És l’única inversió per resoldre problemes mediambientals que després d’un perí-
ode d’amortització, d’aproximadament dos anys, genera beneficis.

Quines mesures cal prendre?

• Lluminàries: eliminar les que emeten un elevat flux a l’hemisferi nord.
• Bombetes: usar-ne de baix consum i no contaminants, amb un raig de freqüèn-
cies sensibles a l’ull humà.
• Horaris i intensitats: limitats per als monuments i publicitat a partir de les 24 h.

Mesures pràctiques

• Fanals: per aquest motiu els fanals esfèrics estan prohibits segons les normati-
ves que regulen la CL, ja que es perd el 50% de flux, i per tant d’energia. També
les cobertes dels fanals han d’orientar el flux lluminós cap al terra, amb un angle
màxim de 70º, ja que per sobre d’aquesta xifra, el flux es dirigeix cap als ulls i en -
lluerna. La bombeta no pot sobresortir mai de la coberta, ha de quedar amagada.
S’han de fer servir vidres plans, ja que no dispersen tant, i mai els de plàstic, ja que
ràpidament perden el rendiment, es tornen opacs.
• Bombetes: l’únic tipus de bombeta no contaminant, ni pels components ni per les
freqüències que emet (són monocromàtiques), és el LED. La resta de bombetes
cal reciclar-les totes a causa dels gasos contaminants que tenen a l’interior. Quant
a les freqüències, les recomanacions de la no-CL per a l’astronomia només per-
meten l’ús de les de sodi de baixa pressió a partir de les 24 h, ja que la resta, les
de mercuri, fluorescents etc., emeten freqüències per sota de l’espectre visible hu -
mà, ultraviolades, que interfereixen amb les dades recollides pels astrònoms.

A qui afecta la CL?

• Ciència: avui dia l’astronomia ens està donant les claus de les grans teories de la
física quàntica i de la majoria dels avenços tecnològics.
• Energia: pèrdua innecessària.
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• Economia: nacional.
• Natura: desequilibris.
• Seguretat: falsa
• Residus: gasos de les termoelèctriques i nuclears (CO2, canvi climàtic) i dels ga -
sos de mercuri, plom…, de les bombetes.
• Patrimoni de la humanitat, declarat per la Unesco

Com afecta a la biodiversitat

També ens ha de preocupar, en un país com Andorra, com afecta a la biodiversi-
tat, ja que és la nostra herència.  En la mesura de CL, a la Rabassa se’n va mesu-
rar 5 i a Alàs, 6.
• Depredadors: la majoria dels depredadors nocturns, com els mussols i ratpe-
nats, perden el seu avantatge, ja que són vistos pels depredats; els passa el mateix
a aquests últims, ja que són visibles. També els ratpenats fugen de la llum quan
viatgen i com que fan un recorregut més llarg, moren extenuats.
• Migracions: moltes aus es desorienten o xoquen contra els fanals.
• Animals que s’orienten amb la Lluna i els estels.
• Insectes: atrets per la llum que queden atrapats.
• Cicle circadià: canvia, i per tant la producció de melatonina, i disminueixen les
poblacions.
• Plantes que s’orienten, flors que s’obren a la nit.

Noves tecnologies. Propostes

• Fem la proposta de l’ús de LED, ja que a més de ser l’única bombeta no contami -
nant, és la més eficaç.
- Són focalitzables; mínima dispersió.
- Mínim consum: permeten acumuladors.
- No deixen residus de metalls pesats (Pb, Hg…).
- No requereixen manteniment.
- No parpellegen.
- Són resistents als cops i a les temperatures baixes.
- Encesa instantània.
- Es poden comprovar les freqüències d’emissió.

• Temporitzador que limiten el funcionament
• Sensors que ajustin els temporalitzadors.

Dades d’Andorra del 2008

Després d’haver consultat les diferents companyies (FEDA, Sercensa i Nord An -
dor ra), hem fet un estudi de l’energia que podem estalviar-nos.

- El consum total de l’enllumenat d’Andorra són 11.307.217 kWh
- El preu, segons el BOPA, més el 10% de cànon: 849.511 € (141.346.737 ptes) 
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En una primera fase aplicaríem els canvis necessaris per a una il·luminació eficaç,
que implica un 40% de disminució de CL, i un 25% d’estalvi d’energia.

- L’estalvi de consum: d’11.307.217 kWh a 8.480.412 kWh.
- L’estalvi de cost (sensors que ajustin els temporitzadors): de 849.511 a 637.133 €.

En una segona fase, utilització de LED. L’estalvi d’energia és d’un 75% i la CL
també disminueix. 

- Consum: d’11.307.217 kWh a 8.480.412 kWh i a 2.120.103 kWh.
- Cost: de 849.511 € a 637.133 € i a 159.283 €.
- Estalvi total: 690.227 € (114.577.682 ptes)
- Estalvi total d’un 80% d’energia i €.

L’enllumenat públic és només un 2% del consum total!

En consonància amb la campanya europea d’energia sostenible: per sobre de les
modes haurien de prevaler criteris d’eficàcia energètica. No només a l’exterior, si -
nó també a l’interior dels nostres edificis públics i conscienciar la població que els
recursos naturals són limitats.
Cal deixar un món el menys deteriorat possible als nostres joves, ja que molts pro-
cessos són irreversibles.
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