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ENS HAN ROBAT LA NIT

Cels sense estrelles, nits d’insomni, insectes 
que no troben la seva parella... són alguns 
dels efectes de la contaminació lumínica que 
patim.

Observar el cel de nit és fàcil, tan sols hem 
d’inclinar el cap enrere i mirar-lo, però quan ho 
fem, a Barcelona o en la major part del territori 
català, les estrelles han desaparegut sota la 
potència de la llum artificial.  Cal allunyar-nos 
desenes de km dels nostres pobles i ciutats per 
poder sentir la immensitat d’un cel estrellat. 
L’halo de contaminació lumínica de l’AMB es 
veu tant des de la costa nord de Mallorca com 
des de Tourmlet, al Pirineu Central.

La sobreil·luminació però, no només ens 
afecta a nosaltres, sinó que segons l’Atlas de la 
Contaminació lumínica més del 80% del món 
i més del 99% de les poblacions dels Estats 
Units i Europa viuen sota cels contaminats 
per la llum. La Via Làctia roman oculta a més 
d’un terç de la humanitat, incloent el 60 % dels 
europeus i quasi el 80% dels nord-americans. 
En molts llocs la nit ja no existeix.  

Però què implica perdre la nit?

Quan perdem la nit, perdem la foscor que 
l’acompanya i les estrelles que la il·luminen, 
i encara que ens pugui sorprendre, aquesta 
pèrdua té greus conseqüències sobre la 
cultura, la nostra salut i el medi ambient.

Sovint associem una major il·luminació amb una 
major seguretat però aquesta creença no  es 
basa en proves científiques.

Les nits amb estrelles es troben en l’origen de la 
nostra cultura i civilització i estan considerades 
com a patrimoni de les generacions futures. Per 
cada estrella que deixem de veure se’n va una 
part de la nostra cultura. Tenim dret a poder 
observar un cel nocturn no contaminat, a poder 
practicar l’astronomia sense marxar lluny de 
casa i a recuperar tots els valors associats a la 
contemplació del firmament.

A més, la contaminació lumínica també planteja 
problemes de salut pública. Tal com afirma 

un estudi del laboratori de Cronobiologia 
de la Universitat de Murcia l’exposició a la 
llum artificial durant la nit alterna el nostre 
ritme biològic, ja que el nostre organisme 
està preparat per estar actiu durant el dia i 
per dormir de nit, quan no hi ha llum. L’excés 
d’il·luminació afecta al sistema circadiari, 
el nostre rellotge biològic. Diversos estudis 
vinculen l’alteració d’aquest sistema a malalties 
com:  el síndrome metabòlic, malalties 
cardiovasculars, deteriorament cognitiu, 
insomni, envelliment accelerat i alguns càncers.

La vida a la nit, també es veu greument afectada 
per la sobreil·luminació. Moltes espècies, 
tant animals com plantes, han evolucionat en 
un món de penombres que ara desapareix.  
La desaparició de la foscor té afectacions 
sobre els patrons de reproducció, la relació 
predador-presa, l’orientació en les migracions, 
el creixement i desenvolupament...  Un cas 
reconegut és el de la tortuga babaua (Caretta 
caretta). La il·luminació artificial de la costa 
provoca que les seves cries confonguin la terra 
amb la mar i que els depredadors les vegin amb 
més facilitat. 

Un altre grup molt afectat són els insectes,  
la font de proteïnes més important del 
planeta. Els mascles són sovint atrets per 
la llum i les femelles no, per tant no és gaire 
difícil demostrar que la reproducció no serà 
possible, tal com es recull en un estudi sobre La 
problemàtica de la Contaminació lumínica en la 
conservació de la Biodiversitat (1998).

Més enllà de les conseqüències directes sobre 
la natura, l’excés d’il·luminació que patim 
també porta associat un malbaratament 
energètic considerable amb el consegüent 
impacte ambiental associat a la seva producció, 
transformació, transport i consum final.

Cal doncs abordar el problema de la 
contaminació lumínica de manera immediata ja 
que tot i que pot ser mitigada instantàniament 
(apagant els llums), les seves conseqüències no. 

A Catalunya disposem del Decret 190/2015, 
que concreta les mesures que s’han aplicar 
per prevenir la contaminació lumínica.  La 
implantació d’aquestes permetrà assolir 
estalvis de prop del 40% del consum energètic 
actual.

Per on començar?
• Reivindica el dret a un cel nocturn no contaminat i a la teva intimitat durant la nit

• Informa’t de quin tipus d’enllumenat té la teva ciutat o poble: grau d’eficiència, alçada, 
orientació, estructura... Es recomanen llums càlides, eficients, ben dirigides,  que s’apaguin si 
no són necessàries,  de no massa alçada, entre altres criteris

• Participa amb les associacions que reivindiquen la nit, com el grup Cel Fosc

• Dóna a conèixer les reserves Starlight, com el Montsec, espais naturals  amb una excel·lent 
qualitat del cel nocturn i d’accés als estels
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