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L’ESTIU
MÉS
MÒBIL

TECNOLOGIA

A l’estiu es dispara l’ús dels dispositius d’internet
portàtils, especialment els telèfons intel·ligents.
L’objectiu principal és mantenir el contacte amb la
comunitat virtual però també fer un ús més social i
compartit de la tecnologia. D’oferta n’hi ha molta.
Us presentem un recull dels millors gadgets per
acompanyar les vacances i una selecció de videojocs

aptes per a qualsevol situació i destinació

1. PER A LES CUES DE SORTIDA Mentre ens dirigim al
destí estiuenc, podem fer les cues a la carretera més
divertides amb Drivemotion, un dispositiu lluminós que
ens permet jugar amb els estats d’ànim. Costa uns 29 € i
ve amb un comandament a distància que permet
canviar l’emoticona des del seient del conductor.

10 GADGETS PER A 10 ACTIVITATS
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L
a penetració social dels mòbils en
els últims anys ha crescut especta-
cularment. Una de les principals
conseqüències d’aquest creixement
és la dificultat per separar la feina

de la vida personal, unides per aquests
dispositius. Per David Dueñas, sociòleg
especialitzat en xarxes socials de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, “el vessant ociós
de la tecnologia acaba conduint a la lliu-
re acceptació del vessant laboral”. “Fem
servir smartphones per beneficiar-nos
d’uns avantatges, però sovint no es calcu-
len els costos dels seus perjudicis”, diu
Dueñas. Estar sempre connectats s’aca-
ba convertint en l’esclavatge més gran.
Quan arriba l’estiu som incapaços de ta-
llar aquest cordó digital, que, com l’um-
bilical, ens manté connectats perma-
nentment a la resta de la societat.

Segons l’últim estudi sobre la societat
de la informació a l’Estat de Fundación
Telefónica, el 76% dels catalans fan ser-
vir diàriament internet. I, segons dades
de l’Idescat, més de la meitat s’hi con-
necten des de dispositius mòbils. De fet,
les estadístiques indiquen que l’ús d’in-
ternet portàtil augmenta cada any, i es-
pecialment a l’estiu: els mesos de juliol i

agost de l’any passat es va incrementar
en un 10% a l’Estat en relació a la resta
de l’any, segons dades de l’empresa de
telefonia MasMóvil. Google assegura
que l’ús dels telèfons intel·ligents durant
l’estiu ha augmentat un 55% ens els úl-
tims dos anys. Aquest any es preveu que
segueixi pujant i que sigui el dispositiu
mòbil més usat de tots.

Una de les principals activitats de l’ús
d’internet mòbil durant les vacances és
mantenir el contacte social. Un estudi
de l’empresa de lloguer de vehicles Avis
sobre els hàbits dels turistes estrangers
d’entre 18 i 55 anys que es disposaven a
passar les vacances a l’Estat aquest estiu
mostra que la gran majoria (un 93%)
preveien estar connectats i que 8 de ca-
da 10 tenien intenció de fer servir les
xarxes socials per no tallar el cordó digi-
tal amb els seus contactes.

Per Lourdes Nicolich, una videojuga-
dora habitual, l’estiu és un moment ido-
ni per gaudir de la tecnologia mòbil:
“Sortir més al carrer, anar a la platja,
d’excursió a la muntanya o fer viatges
incita més a l’ús dels dispositius portà-
tils. Ja sigui per mirar el correu o Face-
book en un mòbil, com per jugar una

Text Xavier Vidal i Gina Tost

2. BUSSEIG MULTIMÈDIA Ja instal·lats, si ens
agrada l’snorkel podem immortalitzar els
moments màgics amb peixets i coralls.
L’empresa Ziclotech disposa d’unes ulleres de
busseig amb càmera digital de 8 megapíxels i
memòria interna de 16 megues. Costen 75 €.

6. LLEGIR PASSATS
PER AIGUA No hi ha
res més relaxant,
però l’aigua pot
arruïnar l’e-reader. Ho
podem solucionar
amb una funda
Waterproof Kindle,
resistent a l’aigua i al
sol i que podem
comprar per 169 €.

4. MÚSICA AMB
PEIXOS Si us va
més la canya de
pescar, potser
voldreu mimar els
peixos amb Mozart.
Ho podreu fer amb
els altaveus Ecoxbt
connectats al mòbil
via Bluetooth, que
floten a l’aigua.
Costen uns 100 €.

5. MÚSICA A LA TOVALLOLA
Si el pla és passar tot el dia a
la piscina i escoltar la vostra
música preferida per arribar
al nirvana, només us cal la
tovallola multimèdia Hi-Fun,
amb altaveus incorporats a
banda i banda del cap. Podeu
connectar el dispositiu mòbil
i pensar que aquell moment
durarà tota la vida. Per 60 €.

3. AMB LA BATERIA PLENA Si no podeu passar del
Twitter mentre us torreu al sol, us recomanem el
BoostSolar, un carregador de dispositius mòbils via
USB que funciona amb la llum del sol. Val uns 76 €.



06
07

DIUMENGE 11 D’AGOST 2013

partida a la platja després de dinar, men-
tre es fa temps per tornar a l’aigua”. Sa-
muel Molina, dissenyador de videojocs
a l’empresa Bee Square, opina que du-
rant l’estiu es fa un ús més social i com-
partit de la tecnologia. “Passem menys
temps sols davant d’una pantalla i més
temps acompanyats”, explica.

Les prestacions que ens ofereixen els
dispositius portàtils (telèfons, tauletes i
consoles de jocs) s’adiuen molt amb el
que demanem com a usuaris durant les
vacances. “La llibertat creativa dels des-
envolupadors i l’ús que en fan els consu-
midors permeten una renovació cons-
tant d’aplicacions: els continguts gene-
rals cedeixen protagonisme als més es-
pecífics, vinculats amb el destí de les
vacances o amb les activitats d’oci
d’aquest període”, afirma Dueñas.

Això es posa de manifest especial-
ment en l’àmbit dels videojocs. Nicolich
i les seves amigues juguen durant les va-
cances al Zumba fitness alhora que riuen
i fan una mica d’exercici amb aquest vi-
deojoc de ball. No tots els jugadors pen-
sen igual. A Samuel Molina no li ve gaire
de gust passar gaires hores davant d’una
pantalla quan a fora fa un sol tan radiant.

1. TETRIS BLITZ És difícil
encabir a la maleta tot el que
ens volem endur de viatge. El
Tetris arriba millorat en
aquesta versió per a mòbil. Res
millor per anar practicant i ficar
deu mudes en una bossa de mà.

2. RUN SHELDON Fet pels
estudis catalans BeeSquare, és
un joc de carrera infinita on
hem de fugir d’uns conills que
no ens volen cap bé. Mentre el
taxi esquiva cotxes entre el
trànsit, nosaltres esquivarem
conills. Calen reflexos i molta
sort per no caure en un forat
mentre t’escapes d’aquests
animals peluts.

10. UN BON TACTE MUSICAL I per tancar la jornada al bar musical de
la caleta o de la piscina on sigueu, si sou dels que segueixen el ritme
de la música amb les mans mentre xerreu, podreu demostrar les
vostres habilitats rítmiques amb uns guants que sonen com un piano
en picar amb els dits damunt la taula. Valen uns 29 €.

7. UN BOSC MOLT ANIMAT
Posem que feu vacances a
muntanya i no us voleu perdre
la fugacitat del vol d’una àliga.
En aquest cas us seran molt
útils els binocles amb càmera
Point‘N View, de 8x22 mm, que
guarden el que s’observa a
distància en una memòria
interna de 8 megues en
qualitat VGA. Costen 90 €.

8. REFRIGERADOR
INDIVIDUAL En cas d’una
escapada cultural a la gran
ciutat, haurem de batallar amb
la calor de l’asfalt i els grans
monuments. Una solució
tecnològica és el refrigerador
de coll recarregable que ens
procurarà un aire condicionat
individual, amb connexió per a
USB. Es pot adquirir per 15 €.

9. BARBACOA SÍ, PERÒ AMB
GLAMUR Arribat el capvespre
i l’hora de sopar, us caldrà una
bona barbacoa per torrar unes
delicioses costelles a la brasa.
En aquest cas, no cal perdre
l’elegància: iGrill és un
dispositiu que controla la
temperatura de cocció de la
graella a distància a través dels
nostres telèfons mòbils,
ordinadors portàtils o tauletes
per evitar empudegar-nos amb
el fum. Es connecta als
dispositius Apple i Android per
Bluetooth de llarg abast. Costa
115 €.

10 VIDEOJOCS PER A 10 DESTINS I SITUACIONS
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“El cos et demana menys tecnologia i
més alegria”, exclama.

A l’altre extrem del paradís connectat
cada vegada hi ha més persones que te-
men perdre el vincle social durant la
desconnexió estacional. És un fenomen
que ja té nom (FOMO, fear of missing
out) i que descriu la por a ser oblidat per
la comunitat virtual. Dueñas pensa que
hauríem de donar valor a l’apagada esti-
val: “Les vacances són un espai de rela-
xació i llunyania, i per tant de desconne-
xió, com podria haver defensat Lafargue
quan parlava del «dret a la peresa».
També poden ser un espai de consum i
ostentació i, per tant, l’important no és
fer les vacances, sinó que se sàpiga que
s’han fet”. Si aquest és l’objectiu, els apa-
rells mòbils són el vehicle més immedi-
at i més útil per aconseguir-ho.

La desconnexió de la comunitat vir-
tual ens pot servir per enfortir la cohesió
familiar. “A la meva família estem tots
molt viciats a les consoles i moltes vega-
des ens agrada jugar plegats a un deter-
minat joc, tot i que estigui pensat per a
un sol jugador. És a l’estiu, quan anem
més relaxats, que tenim més temps per
fer-ho”, explica Lourdes Nicolich.

Tot sembla indicar que aquest estiu
no prescindirem dels telèfons intel·li-
gents. Potser per això ja hi ha idees per
corregir aquesta hiperdependència, com
la campanya The offline glass [El got
desconnectat], ideada per una cadena de
bars brasilera: les copes només s’aguan-
ten dretes sobre l’smartphone, cosa que
t’impedeix estar-lo consultant constant-
ment. Potser la clau, com planteja el so-
ciòleg David Dueñas, és la resposta que
donem a una pregunta senzilla: “¿Real-
ment volem desconnectar?”

4. DINER DASH RUSH Per si de
cas aneu a un lloc tranquil, com
Formentera, i teniu nostàlgia
del ritme frenètic de cada dia.

6. CANABALT Segurament no
necessitareu saltar sobre
teulades d’una gran ciutat
esquivant caixes, grues, avions
i coloms per arribar sans i
estalvis a l’hotel que hàgiu
contractat per passar aquests
dies d’estiu. Ara bé, si fos així és
millor que us aneu entrenant
amb aquest joc, que encara
enganxa més que estar de
vacances.

7. NIHILUMBRA És el millor
videojoc fet a casa nostra i
resulta imprescindible si
viatgeu als Estats Units. Creat
per l’estudi Beautifun Games
–que busca entrar a Steam
Greenlight, un sistema de
votació que farà que el joc arribi
més fàcilment als EUA–, us farà
anar molt el cervell, ja que
barreja els trencaclosques amb
les plataformes.

3. SUPER HEXAGON Les esperes als aeroports són avorrides i
llargues. En canvi, el Super hexagon et permet fer partides tan curtes
com el teu talent et permeti. ¿Pots esquivar les parets de l’hexàgon en
més de 2 segons? I de 45? Pots anar fent partides sense parar i et
passarà el temps volant. Ideal per matar les hores mortes.

8. THE WALKING DEAD Si aneu
a Las Vegas i trobeu caminants
abduïts per les apostes, us
convé entrenar-vos amb aquest
joc tan divertit com addictiu.

9. ACE ATTORNEY TRILOGY HD
Com que no és estrany sentir
rumors de turistes que viatgen a
l’Àsia i els amaguen droga a la
maleta, més val preparar-se
amb aquest joc d’advocats que
ha migrat de Nintendo DS a iOS.

5. LIMBO Ideal per jugar-hi si
viatgeu a Dinamarca, que és d’on
ve aquest tresor, un dels millors
jocs independents de la història.

10. WOLFSTEIN 3D És un dels
jocs més lleugers i mítics de tots
els temps, mòbil abans que hi
hagués mòbils. Aneu on aneu de
vacances, vosaltres sereu un
espia americà que fuig d’una
base militar de l’Alemanya nazi.


