
10 APLICACIONS 
IMPRESCINDIBLES 
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E
t compres un smartphone nou i el primer que fas 

què és? Anar al TOP 25 de les aplicacions més 

descarregades, tant gratuïtes com de pagament, i co-

mençar a baixar-les com un boig per al teu terminal. 

Malament. I és que, si et dic la veritat, amb un total 

de 10 apps en tens  més que prou. A continuació te 

les explico, perquè no tinguis cap problema a l’hora 

de fer-les servir. Ningú et dirà que te’n falta cap. Bé, 

o potser sí, però segur que no és tan imprescindible 

com les d’aquesta llista. X
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 Fieldrunners 
El millor joc de torretes 

que existeix. Els enemics, 
les teves armes i les 

pantalles diferents fan 
d’aquest joc una delícia 

per als teus dits. Si t’agrada 
l’estratègia, et podràs 

passar hores interceptant 
els enemics.

 Instagram 
És la xarxa social per als 

amants de l’iPhonegraphy 
(l’art de retratar amb 
iPhone). Pots pujar i 

compartir les teves fotos 
amb uns fi ltres vintage que 

converteixen qualsevol 
imatge en una obra d’art. En 
breu sortirà per a Android.

 Spotify  
Si tens un compte premium 

és imprescindible per 
escoltar la música que tu 
vulguis al teu mòbil. I, a 
més, pots escoltar fi ns a 
300 cançons sense tenir 

Internet al terminal.

 Electric Box  
Moltíssimes pantalles 
d’aquest joc adaptació 

d’un ja molt popular 
en fl ash que corria fa 

temps per la xarxa. Has 
d’encendre el generador 
creant un circuit elèctric 

amb la força eòlica, 
lumínica i de moviment.

 Whatsapp  
Si no és la primera 

aplicació que et 
descarregues al teu 

telèfon mòbil, aleshores és 
la segona. Imprescindible 

per estalviar SMS i 
connectar-te amb tots els 
teus amics (que segur que 

ja la tenen). 

 Rollin Kongs 
Si t’agraden els estils amb 
música trepidant i estètica 

japonesa, és un puzle 
molt divertit que desafi a 
el teu cervell. No és apte 

per als qui es posen 
nerviosos. 

LES APLICACIONS PER ALS TELÈFONS INTEL·LIGENTS 
SÓN CADA COP MÉS NOMBROSES I VARIADES · APRÈN 
QUINES ET PODEN FER MÉS SERVEI PER NO FARCIR 
MASSA EL TEU MÒBIL I TREURE-LI TOT EL PARTIT.
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 Viber 
Facetime per a iPhone 

només es pot fer servir amb 
connexió Wi-Fi. L’aplicació 
Viber, en canvi, t’ofereix 

la possibilitat de carregar-
te la tarifa de dades i de 
fer trucades de veu per 

Internet o videotrucades. 
Així és com la gent arriba 
al 100% de la seva tarifa 

de dades.

 Hispamatic 
Si Instagram és massa 
“mainstream” per a tu, 
sempre pots fer servir 

Hispamatic. Una aplicació 
i xarxa social més tancada 

per fer fotos on intercanvies 
objectius, fi ltres, carrets 

de fotografi a i papers per 
imprimir. S’organitzen 

concursos i el resultat és 
més màgic i imprevisible.

 Shazam 
No recordes com es diu 

aquella cançó que fa 
“na-na-na”? Doncs amb 
Shazam no tindràs cap 

problema, perquè detecta 
el que sigui dins de la seva 
base de dades i t’ofereix el 
nom, l’intèrpret, la versió, la 
lletra, l’arxiu mp3 o el vídeo 

de YouTube un cop l’ha 
trobada.

 miCoach 
Desenvolupat per l’empresa 

catalana Digital Legends, 
aquest és un joc de futbol 
estil “Fifa” on el teu equip 

millorarà com més activitat 
física facis amb les sabates 
Adidas amb un xip especial. 

Per fi  ha arribat
la diversió al món de 

l’esport per motivar els culs 
de sofà. 


