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Llistat assistents 

 

Francesc Rodríguez  Obaga Serveis Ambientals  

Xavier Palau Celístia Pirineus 

Araceli Colomé Ajuntament de Lladorre 

Mercè Bolló Puerta Associació de Veïns Coma-Sarrera 

Kike Herrero Celístia Pirineus 

Montse Ballbé Obaga serveis ambientals 

Anna Estella Departament de Territori i Sostenibilitat 

Eduardo Martínez COMEI 

Pepita Cecilia Gallart Particular 

Gerard Sabarich  Ajuntament de Rialp 

Josep Lluís Piqué Ajuntament de Soriguera 

Núria Ruiz  Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

 

 

 

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.  
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Propostes recollides 

Les propostes recollides s’han classificat inicialment en tres eixos estratègics, als que se 

n’ha sumat un quart (el de cooperació), a partir de les aportacions fetes dels assistents: 

 

Quadre de les propostes recollides 

 

 

 

 

 

Objectius: Vetllar per la conservació i manteniment de la bona qualitat lumínica i 

promoure la seva millora en tots els punts on aquesta pugui optimitzar-se.  

 

Accions vinculades a la millora del CONEIXEMENT:  

- Monitorització continuada de la qualitat lumínica en punts fixes.  

- Valorar la quantitat de llum necessària/òptima en zones urbanes o zones amb 

elevada il·luminació dins l’àrea del PNAP.  

ACCIONS DE CONSERVACIÓ 
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Accions de MILLORA ENLLUMENAT: 

- Promoure la implantació de sistemes amb sensors de moviment per apagar 

llums quan no calgui.  

- Promoure el canvi d’enllumenat en punts concrets que poden tenir impacte, 

com a les instal·lacions de les centrals hidroelèctriques.  

- Valorar i promoure mesures, si es considera adient, de l’impacte de zones 

properes al PNAP que poden tenir alt impacte lumínic (per exemple, Andorra).  

Accions vinculades a la REGULACIÓ:  

- Valorar la regulació de la instal·lació dels diferents espectres: llums blanques i 

grogues.  

Incentius i AJUTS: 

- Proposta per augmentar el percentatge d’ajut que s’atorga per millora lumínica 

en zones de muntanya. S’aclareix que els ajuts que concedeix el Departament 

de Territori i Sostenibilitat són compatibles amb altres, com els concedits per la 

Diputació de Lleida i l’ICAEN.    

 

 

 

 

Objectius: Promoure accions per a millorar el coneixement i la valorització de la 

qualitat lumínica a la zona del PNAP.  

 

Realització d’ACTIVATS de divulgació i sensibilització per a diferents públics:  

- Rellevància de que la població local conegui, valori i s’impliqui en tot el procés 

de conservació de la qualitat lumínica.  

- Realització de xerrades divulgatives per a veïns/nes per a conèixer el projecte. 

- Programació d’activitats astronòmiques i de coneixement també adreçats 

prioritàriament a la població local.  

- Realització d’activitats de coneixement i sensibilització adreçades a les escoles.  

- Realització d’una campanya de sensibilització adreçada a empreses privades i 

població local per incentivar els canvis d’il·luminació.  

- Campanyes i accions informatives i de suport tècnic adreçades als ajuntaments 

per a implantar millores en l’enllumenat.  

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
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Desenvolupament de MATERIAL DE DIVULGACIÓ: 

- Realització de fotografies de qualitat del cel de nit per a promocionar el valor 

del cel fosc.  

- Materials de difusió específics per involucrar a les empreses locals, per exemple 

de restauració, adreçats a públic local i visitants.  

- Realització d’un planiestel vinculat al saber popular per a escoles.  

Possibles ÀMBITS DE TREBALL per incidir al fer divulgació i sensibilització:  

- Realització d’accions de sensibilització vinculades a la cultura popular del 

territori i a les tradicions lligades al cel i als astres (de pastors, pagesos, horta, 

forestal, etc.) 

- Donar a conèixer l’impacte de la llum sobre els ecosistemes (animals nocturns, 

plagues, cultius, etc.) 

- Donar a conèixer l’impacte de la llum sobre l’estalvi energètic i el canvi climàtic.  

 

 

 

 

Objectius: Impulsar accions que puguin incidir directament sobre l’activitat econòmica 

del territori (turisme, ecoturisme, activitats de lleure, culturals, etc.) 

 

Integració de llegat del cel nocturn en l’ESTRATÈGIA TURÍSTICA:  

- Impulsar accions i inversions per a preparar el territori del PNAP com a 

destinació turística vinculada a la qualitat lumínica.  

- Promoure que els establiments turístics sol·licitin la qualificació de destinació 

Starlight.   

- Difondre la singularitat del cel nocturn com a potencial turístic.  

 

Creació d’EQUIPAMENTS i SENYALITZACIÓ per a l’observació:  

- Impulsar la creació d’equipaments i miradors per a l’observació del cel fosc.  

- Instal·lació de senyalització en indrets amb bones característiques per a 

l’observació del cel fosc. 

- Senyalització i edició de material per a donar a conèixer punts d’interès per a la 

fotografia del cel fosc.  

 

 

ACCIONS AMB IMPACTE DIRECTE SOBRE EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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Objectius: Treballar en cooperació i desenvolupar accions conjuntes amb zones 

properes que han obtingut la declaració per dotar de més força el conjunt.   

 

Accions de COOPERACIÓ:  

- Coordinació específica amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici, tot i que els tempos sigui diferents. Sobretot perquè la majoria 

d’empreses que ofereixen activitats d’observació astronòmica o divulgació dels 

cels nocturns operen als dos Parcs.  

- Impulsar la protecció del cel nocturn a nivell transfronterer i a través del Parc 

Pirinenc del les Tres Nacions.   

- Programar i promoure accions conjuntes a totes les zones protegides del 

Pirineu català: PNAP, PNAESM i Observatori del Montsec amb l’objectiu de 

convertir-nos, per extensió, en un referent a nivell europeu.  

 

Recull d’imatges 

 

 

ACCIONS de COOPERACIÓ 
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