
COM PODEM FER 
DEL BALCÓ UN OASI
Els complements més originals per 
convertir les terrasses en el lloc ideal 
per fer-hi vida durant l’estiu

LA PART FOSCA 
DE LES OLSEN
Crítiques laborals 
contra la companyia 
tèxtil de les bessones

CLÀSSICS 
ENTRE PEDRES
Repassem les principals activitats 
culturals que ofereixen 
els monuments catalans

#31
12 I 08 I 2015est iu

GETTY

Les millors aplis 
per treure 
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del mòbil durant 

les vacances
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La crema solar, una jaqueta per 
si refresca al vespre, tiretes per 
a les ferides dels peus... Fer la 
maleta requereix paciència i 
dots de planificació. Hem de 

procurar no descuidar-nos res, com ara el 
carregador del mòbil. Però no n’hi ha prou 
garantint-nos el subministrament elèc-
tric del telèfon durant les vacances, tam-
bé cal preparar aquest aparell per a l’estiu. 
Us proposem una selecció d’aplicacions 
per portar a la butxaca en aquesta època. 
Són eines per informar l’usuari sobre l’es-
tat de les platges o quins són els destins a 
què pot viatjar amb animals de compa-
nyia, o per traduir fàcilment frases quan 
s’entra en un restaurant a l’estranger.  

Planifica el viatge 
Minube o TripAdvisor permeten 
conèixer les opinions d’altres usuaris 
L’eina ajuda el turista a prendre decisi-
ons sobre el seu viatge. Li proporciona 
opinions d’altres viatgers perquè tingui 
més informació a l’hora de triar el des-
tí, l’hotel o el transport per arribar-hi. 
Minube, que compta ja amb una comu-
nitat de prop d’un milió i mig d’usuaris, 
està disponible per a iOS i Android i és 
una apli gratuïta. Molt visual i fàcil 
d’utilitzar, permet guardar dades per 
consultar-les més endavant i també 
compartir la pròpia experiència. Una 
altra apli per viatjar és TripAdvisor. 

Conduint, no et distreguis 
Una apli de la Generalitat que 
silencia trucades i notificacions 
Les distraccions a l’automòbil poden 
ser fatals i a l’estiu acostumem a estar 
força temps conduint. Per evitar apar-
tar la vista de la carretera si ens truquen 
o rebem un WhatsApp, el departament 
d’Interior i el Servei Català de Trànsit 
han ideat Conduint. Es tracta d’una 
aplicació que silencia les trucades i les 
notificacions que es reben durant el tra-
jecte. A més, la podem configurar per-
què enviï un missatge a les persones que 
ens truquen (o ens envien un SMS) en 
què els informem que estem conduint. 
De moment, l’apli, que es pot descarre-
gar de franc, només està disponible per 
a dispositius Android.  

Estiu amb animals 
Una aplicació per saber els càmpings 
hotels i cafès en què accepten mascotes 
No en tots els hotels, càmpings i cafe-
teries estan admesos els animals de 
companyia. L’aplicació Mascotas Bien-
venidas pretén ajudar els propietaris de 
felins i altres animals de companyia a 
descobrir on poden viatjar si no volen 
deixar els seus petits amics a casa. Dis-

El mòbil no fa 
vacances, prepara’l 

per a l’estiu
Les aplis sobre viatges, platges o meteorologia poden 

resultar molt útils als viatgers. Us en recomanem algunes
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L’apli mòbil AccuWeather ens 
permet saber si plourà i 
Entrain és una eina que 
dissenya un pla perquè l’usuari 
pugui gestionar millor els 
efectes del jet lag.

Mireu el vídeo  
a AraTV
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formació sobre prop de 300 platges ca-
talanes, de les quals es pot consultar si hi 
oneja la bandera verda, groga o verme-
lla, quin temps hi fa, a quina tempera-
tura està l’aigua i si hi ha meduses. Tam-
bé permet informar-nos en detall sobre 
quin és el tipus de sorra, el pendent d’en-
trada a l’aigua i si és una platja naturista, 
entre altres característiques. Una altra 
eina per consultar la presència dels in-
vertebrats més molestos a l’hora del 
bany és iMedJelly. 

Un ‘jet lag’ més suportable 
Una apli que ajuda els que canvien de 
zona horària 
Els que han fet alguna vegada un viat-
ge transoceànic saben el que és tenir 
una son implacable a les 11 del matí. 
Tant a l’anada com a la tornada, el jet lag 
pot ser molt empipador. Entrain ajuda 
a adaptar-s’hi millor dissenyant per a 
l’usuari un pla per acostumar-se gradu-
alment a les condicions de llum de la zo-
na d’arribada. Així, ajuda el seu cos a ha-
bituar-se més de pressa al nou horari. 
L’aplicació està desenvolupada per la 
Universitat de Michigan i la poden fer 
servir tant els usuaris d’iPhone com els 
que tenen mòbils Android.e 

Aporta un quadre de diàleg en què, per 
exemple, el comprador xinès pot selec-
cionar com dir en català si la samarre-
ta que s’ha emprovat hi és en un altre 
color i el venedor català pot seleccionar 
la resposta que es traduirà al xinès. Es-
tà disponible en 12 idiomes, entre els 
quals hi ha rus, el japonès, l’àrab i l’ale-
many, i ofereix serveis de traducció per 
anar de compres o a un hotel, i llogar un 
cotxe, entre d’altres.  

Banys segurs a la platja 
Informació de prop de 300 zones  
per remullar-se al litoral català 
Com la majoria d’aplicacions recomana-
des, és gratuïta i està disponible per a 
mòbils iOS i Android. Proporciona in-

ponible per a Android i iOS, aquesta ei-
na ja ha superat les 52.000 descàrregues 
i mostra més de 17.000 establiments en 
què felins i canins són benvinguts. 

Les pluges, controlades 
Les aplicacions sobre la meteorologia 
no poden faltar a l’estiu 
Fer coincidir les visites als museus en 
dies de pluja i el descans a la platja en di-
es assolellats és una bona manera 
d’aprofitar millor les vacances. Per 
aconseguir aquesta planificació, és clau 
tenir una apli que ens informi de mane-
ra acurada sobre la previsió del temps. 
AccuWeather figura entre les més apre-
ciades. La trobem per a iOS, Android i 
també per als mòbils Windows i 
BlackBerry. Altres opcions són l’aplica-
ció d’Eltiempo.es i Rain Alarm, que ens 
alerta dels xàfecs. 

Fer-se entendre arreu 
Universal Costumer permet traduir 
simultàniament frases útils 
Disponible per a tablets d’iOS, es trac-
ta d’una idea posada en marxa per em-
presaris tarragonins per fer més efec-
tiva la comunicació amb turistes es-
trangers. Serveix tant per a turistes com 
per a empresaris que reben als seus es-
tabliments visitants d’altres països. 

Els mòbils també 
pateixen la calor
Els aparells tecnològics tenen 
afectacions amb les altes tempe-
ratures i, si no els protegim bé, 
poden deixar de funcionar. Així 
ho adverteixen els experts dels 
estudis d’informàtica, multimè-
dia i telecomunicació de la UOC 
Toni Pérez i Josep Jorba. Aquests 
professionals recomanen no dei-
xar aquests aparells en zones en 
què el mercuri s’enfili. Recorden, 
per exemple, que la bateria dels 
smartphones ha d’estar sempre 
entre els 0 i els 40 graus. Tampoc 
és aconsellable deixar els telèfons 
al cotxe, ja que si els toca el sol po-
den assolir temperatures de 70 
graus, nefastes per als telèfons. 
Els professionals també advertei-
xen que és millor no fer servir 
carcasses per als mòbils, ja que, 
en alguns casos, no dissipen bé la 
calor. Hi ha algunes aplicacions 
de jocs, segons els experts, que 
també comporten que l’aparell se 
sobreescalfi. 
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