
 

Procés de participació per a preservar i donar valor al 

cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt 

Pirineu  

Sessions deliberatives per recollir propostes per a la declaració de zona de 

protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat 

acústica.  

 

 

 

 

 

  



El procés 

Procés de participació per a conservar i donar valor al 

cel de nit i a la qualitat acústica del Parc Natural de l'Alt 

Pirineu  

El Parc Natural de l’Alt Pirineu està treballant per obtenir la declaració de zona 

de protecció de la qualitat lumínica i de zona d’especial protecció de la qualitat 

acústica que atorga la Generalitat de Catalunya.  

És per això que durant els darrers dos anys el Parc ha estat fent mesures de la 

contaminació lumínica que han donat uns índexs òptims per poder optar a la 

declaració en tota l’àrea del Parc.  

I en el cas de la qualitat acústica s’han fet mesures durant el mes d’agost als tres 

municipis que s’han interessat per optar a la declaració: Farrera, Alins i EMD 

d’Isil i Alós. I també en aquesta ocasió els índex obtinguts compleixen els 

requisits per obtenir-la.  

Un cop comprovat que les mesures, tant el grau de soroll com el de qualitat 

lumínica, són òptimes, cal dur a terme un procés de participació amb els agents  

locals per tal de redactar un Pla d’actuacions que permeti posar en valor i 

conservar aquest llegat, que de vegades, per la naturalitat amb la que el 

percebem des del Pirineu, passa desapercebut.  

La declaració és una oportunitat per al territori per preservar uns recursos 

excepcionals i assegurar unes condicions de vida òptimes per als seus habitants. 

Així mateix, també pot ser un recurs per a captar un turisme sostenible 

interessat en la tranquil·litat, l'escolta de la natura i l'observació del firmament, i 

permet tenir una oferta complementària no estacional als molts atractius 

turístics de la zona. 

 

Els distintius 

El distintiu de punt de referència i àrea d’influència de la 

qualitat lumínica 

Per què és important tenir aquest distintiu?  

Mantenir el màxim que sigui possible les condicions naturals de la nit amb una 

baixa emissió de llum afavoreix la fauna, la flora i l’ecosistema en general.  



La baixa il·luminació artificial a la nit ens permet gaudir del cel fosc i del 

paisatge de la nit amb tot a la seva magnitud.  

És un recurs que no tothom té, i per tant, és un tret diferenciador. En aquest 

moment, només l’Observatori Astronòmic del Montsec i el Parc Natural de la 

Serra del Montsant, amb els seus respectius municipis d’influència, compten 

amb aquest distintiu, i està en tràmit d’obtenir-lo el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Disminuir les emissions de llum artificial a la nit promou l’ús racional de 

l’energia, amb el conseqüent estalvi econòmic, la mitigació del canvi climàtic i 

ajuda a conciliar el son de les persones, i per tant el seu estat de salut. 

I que poden fer el Parc Natural i els ens locals del seu àmbit per a preservar 

la baixa contaminació lumínica?  

Obtenir la declaració de punt de referència i àrea d’influència de la qualitat 

lumínica de protecció de la contaminació lumínica que atorga la Generalitat de 

Catalunya. Aquesta distinció serveix per:  

- Declarar que la zona manté unes condicions de foscor natural.  

- Delimitar-la i conservar-la.  

- Elaborar un Pla d’actuacions que en permeti la preservació i la posada en 

valor de la qualitat lumínica.  

- Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones i promoure’n el gaudi.  

- Aprofitar aquestes zones com a elements de sensibilització, educació 

ambiental i promoció turística. 

- Poder optar a les línies d’ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat 

per canviar els sistemes d’il·luminació pública i privada per LED Ambar, 

amb ajuts fins el 60% 

- Millorar l’estat de salut de les persones 

 

El distintiu de zona d’especial protecció de la qualitat 

acústica  

Per què és important tenir aquest distintiu?  

Mantenir el màxim que sigui possible les condicions naturals dels sorolls 

afavoreix la fauna, la flora i l’ecosistema en general.  

La baixa emissió de sons d’origen antropogènic permet gaudir del silenci i això 

afavoreix la nostra vida, les relacions humanes i la salut.  



És un recurs que no tothom té, el silenci, i pel qual cal vetllar. En aquest moment 

compten amb el distintiu, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici; el Parc Natural de la Serra del Montsant; i les àrees de sòl no 

urbanitzable dels municipi del Papiol i Sant Quirze Safaja.   

I que poden fer el Parc Natural i els ens locals per a preservar la baixa 

contaminació acústica?  

Obtenir la declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica que 

atorga la Generalitat de Catalunya. Aquesta distinció serveix per:  

- Declarar una zona que manté unes condicions de contaminació acústica 

baixa.   

- Delimitar-la i conservar-la.  

- Elaborar un Pla d’actuacions que en permeti la conservació, i si escau 

millorar-la.  

- Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones i promoure’n el gaudi.  

- Aprofitar aquestes zones com a elements de sensibilització, educació 

ambiental i promoció turística. 

 

Objectius i eixos de debat 

Objectius: 

• Facilitar la divulgació dels continguts dels distintius, tant la declaració 

com a punt de referència de la qualitat lumínica i àrea d’influència com la 

declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica.  

• Deliberar al voltant de les possibles propostes que cal incloure dins dels 

Pla d’actuacions per tal que responguin a les necessitats i singularitats 

del territori.  

 

• Recollir diferents perspectives i propostes sobre les accions que es poden 

dur a terme per assolir els objectius de valorització, preservació i 

incidència en el desenvolupament local.  

 

Eixos del debat: 

Propostes per preservar la qualitat lumínica i acústica  



Propostes per a millorar la sensibilització i valorització vers la qualitat lumínica 

nocturna i acústica 

Propostes que puguin tenir incidència en el desenvolupament socioeconòmic 

del territori vinculades a aquest llegat singular.  

 

Qui pot participar? 

Estan convidades a participar totes les persones i entitats vinculades al Parc 

Natural de l’Alt Pirineu: Ajuntaments, EMD i entitats públiques; escoles i centres 

educatius; empreses del sector turístic; empreses o entitats que realitzen 

activitats de divulgació a la natura; i tots els ciutadans, empreses i entitats  

sensibilitzades amb la preservació del llegat natural.   

En el cas de la declaració de punt de referència i àrea d’influència de la 

qualitat lumínica l’àmbit de participació és la totalitat del Parc Natural.  

En el cas de la declaració de zona d’especial protecció de la contaminació 

acústica s’emplaça la participació als agents dels 3 municipis que s’han 

interessat en formar part del procés:  Farrera, Alins i EMD Isil i Alòs.  

 

Com i quan puc participar? 

Durant el mes de desembre de 2020 es convocaran dos sessions informatives i de 

debat i es publicaran dos qüestionaris en línia per a rebre aportacions.  

Les sessions informatives i de debat es faran en format virtual amb inscripció prèvia 

que podeu fer al següent enllaç:  

- Sessió per debatre la conservació del cel negre de nit: https://ja.cat/celpirineu 

- Sessió per debatre la conservació del silenci: https://ja.cat/silencipirineu  

Un cop rebem la vostra sol·licitud us farem arribar l’enllaç per accedir a la sessió.  

Una primera sessió es dedicarà conèixer i debatre propostes per accedir a la declaració 

de punt de referència i àrea d’influència de la qualitat lumínica i una segona 

sessió es dedicarà a la declaració de zona d’especial protecció de la 

contaminació acústica.  

Els qüestionaris de participació es publicaran un cop realitzades cada una de les 

sessions i inclouran ja totes les aportacions recollides durant els debats, perquè pugueu 

ampliar-les, contrastar-les o afegir-ne de noves. Els qüestionaris es mantindran actius 

durant tot el mes de desembre.  

https://ja.cat/celpirineu


Sessions informatives i de debat 

 

Sessió de participació per a ser declarats punt de referència i àrea d’influència de 

protecció lumínica 

Dijous 10 de desembre de 17.30 a 19.30 hores.  

Sessió online, utilitzant una plataforma de videoconferència i una panell digital de 

treball col·laboratiu per recollir aportacions.  

Un cop feta la inscripció a l’enllaç: https://ja.cat/celpirineu s’enviarà l’enllaç per 

accedir a la plataforma de videoconferència.  

Programa de la sessió 

17.30h a 17.40h – Presentació de la sessió. Marc Garriga. Director del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu 

17.40h a 17.50h – Què implica l’obtenció d’aquests distintiu? Manuel Lopez. 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

17.50h a 18.00h – El cas del Montsant. Alexandre Espanyol. Parc Natural de 

la Serra del Montsant.  

18.00 a 19.30h – Desenvolupament de la dinàmica del procés participatiu.  

 

Sessió de participació per a ser declarats zona d’especial protecció de la qualitat 

acústica.  

 

Dijous 17 de desembre de 18 a 20 hores.  

Sessió online, utilitzant una plataforma de videoconferència i una panell digital de 

treball col·laboratiu per recollir aportacions.  

Un cop feta la inscripció a l’enllaç: https://ja.cat/silencipirineu s’enviarà l’enllaç per 

accedir a la plataforma de videoconferència.  

Programa de la sessió 

18h a 18.10h – Presentació de la sessió. Marc Garriga. Director del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu 

18.10h a 18.20h – Què implica l’obtenció d’aquests distintiu? Carles Lopez. 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

18.20h a 18.30h – El cas del municipi de Sant Quirze Safaja. Anna Guixà, 

alcaldessa de Sant Quirze Safaja  

18.30 a 20h – Desenvolupament de la dinàmica del procés participatiu.  

 

 

https://ja.cat/celpirineu
https://ja.cat/silenci


Resultats i retorn 

Un cop finalitzat el procés participatiu, el Parc Natural de l’Alt Pirineu informarà dels 

resultats obtinguts i es farà públic l’informe del procés de participació. 

En el moment de la presentació del document per a la seva aprovació inicial, es farà el 

retorn dels impactes que aquesta participació ha tingut en el Pla, explicitant els motius 

pels quals han estat incorporades o no les propostes recollides. 


