
DECLARACIÓ SOBRE LA DEFENSA DEL CEL NOCTURN

I EL DRET A LA LLUM DE LES ESTRELLES

Els participants de la Conferència Internacional en Defensa de la Qualitat del Cel Nocturn i el dret 
a observar les estrelles, conjuntament amb els representants de la UNESCO, OMT, IAU, i altres 
agències i organitzacions internacionals citades en la versió íntegra de la Declaració, així com a 
membres de la comunitat científica i acadèmica, reunits a La Palma, Illes Canàries, Espanya, el 20 
d'abril de 2007; sent conscients que la visió de la llum de les estrelles ha estat i és una inspiració 
per a tota la Humanitat, i que la seva observació ha representat un element essencial en el 
desenvolupament cultural i científic de totes les civilitzacions; 

Declarem que: 

a. El dret a un cel nocturn no contaminat que permeti gaudir de la contemplació del firmament, 
s'ha de considerar com un dret inalienable de la Humanitat, equiparable a la resta dels drets 
ambientals, socials i culturals. La progressiva degradació del cel nocturn ha de ser considerada 
com un risc imminent que comporta la pèrdua d'un recurs fonamental. 

b. El coneixement, recolzat en l'educació, constitueix la clau que permet integrar la ciència en la 
nostra cultura actual, contribuint a l'avanç de tota la Humanitat. La difusió de l'astronomia i dels 
valors científics i culturals associats s'han de considerar com a continguts bàsics a incloure en 
l'activitat educativa. 

c. El control de la contaminació lumínica ha de ser un requisit bàsic en les polítiques de 
conservació de la natura donat l'impacte que genera sobre moltes espècies, hàbitats, ecosistemes 
i paisatges. 

d. La protecció de la qualitat astronòmica de les àrees privilegiades per a l'observació científica de 
l'univers haurà de constituir una prioritat en les polítiques mediambientals i científiques de caràcter 
regional, nacional i internacional. 

i. Ha de promoure l'ús racional de la il·luminació artificial, minimitzant la resplendor que provoca al 
cel i evitant la nociva intrusió de l'excés de llum sobre els éssers humans i el medi natural. 
Aquesta estratègia implica un ús més eficient de l'energia d'acord amb els acords sobre el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient.

f. Igual que altres activitats, el turisme pot esdevenir un poderós instrument per desenvolupar una 
nova aliança en favor de la qualitat del cel nocturn. El turisme responsable, en totes les seves 
manifestacions, pot i ha d'integrar el paisatge del cel nocturn com un recurs a protegir i valorar en 
totes les destinacions. 

S'han de posar en pràctica totes les mesures necessàries per tal d'informar i sensibilitzar el 
conjunt d'implicats en la protecció del medi ambient nocturn, ja sigui a nivell local, nacional, 
regional o internacional, sobre el contingut i els objectius de la Conferència Internacional en 
Defensa de la Qualitat del Cel Nocturn i el Dret a Observar les Estrelles celebrada a la Illa de La 
Palma.

Adoptada el 20 Abril de 2007, a La Palma, Illes Canàries, Espanya.

http://www.starlight2007.net/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=80&lang=en
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