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Com arribar-hi?

Lesseps L3

 
22, 24, 27, 87, 116, A6, A7, D40, H6, V17 i V19

 
230 (Nil Fabra-Torrent de l’Olla)

Horari
La biblioteca està oberta al públic 

65 hores setmanals
Dilluns i dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

Dimarts a divendres: de 10 a 21 h
Diumenge: d’11 a 14 h

Apps 
de 
viatges
2019

Xarxes socials
Lonely Planet: Xarxa social on cal registrar-
se i que ofereix recomanacions i puntuacions 
d’altres viatgers. Permet rebre informació 
de la ciutat (mapa inclòs), llocs recomanats, 
preus, ressenyes… El més interessant és l’opció 
«Tours», amb circuits suggerits, llocs on es 
pot menjar a bon preu, activitats gratuïtes, 
locals de moda per a sortir a la nit, etc. A més, 
pot funcionar fora de línia (sense connexió a 
Internet). Disponible per a iPhone i Android

Minube: Xarxa social on no cal registrar-se per 
a rebre informació i suggeriments del lloc de 
destinació. Ofereix recomanacions de llocs on 
viatjar i permet planificar el viatge i compartir 
experiències i fotografies. 
Disponible per a iOs i Android

Kayak: Comparador d’ofertes de viatges, de 
fàcil ús. En introduir les preferències del viatge, 
ofereix diferents opcions, ordenades segons el 
cost. Disponible per a iOs i Android

TripIt: App només disponible en anglès. En 
registrar-s’hi, l’usuari envia totes les dades 
del viatge (bitllets d’avió, reserva de l’hotel, 
reserves de transports, reserves de restaurants, 
llocs que vol visitar…) i l’app organitza l’agenda 
del viatge. També pot funcionar fora de línia. 
Disponible per a iOs i Android

Foursquare: Xarxa social basada en la 
geolocalització, en la qual els usuaris informen 
sobre llocs o locals del seu voltant. A més, 
ofereix ofertes i descomptes del lloc de 
destinació. En principi, aquesta app no estava 
dissenyada per a viatgers, però, com que té 
un volum de dades molt alt i ric, és molt útil a 
l’hora de viatjar. Disponible per a iOs i Android

Trazers: És una nova xarxa social que permet 
planificar viatges, veient de primera mà 
vídeos i àudios gravats per els viatgers, oferint 
informació útil de llocs concrets. 
Disponible per iPhone i Android.

Guia de viatges
TripAdvisor: App del web de viatges més gran 
del món, amb el nombre més alt d’informació 
sobre restaurants, hotels, museus o llocs per a 
visitar. Disponible per a iOs i Android 

Nativoo: App que crea itineraris de viatges 
pràcticament de manera automàtica segons 
els propis interessos. Calcula les millors rutes, 
suggerint llocs, hotels, restaurants, tours, bars, 
considerant els horaris per a les visites. 
Disponible per a iOs i Android

Visitabo: Conjunt d’apps en castellà per a cada 
destinació, algunes de pagament, que permeten 
visualitzar de manera molt fàcil els principals 
punts d’interès del lloc, tant de monuments com 
d’itineraris. Inclou informació molt detallada 
(d’història, art o curiositats) i pràctica (webs, 
telèfons per a fer reserves, preus, etc.). S’hi 
poden trobar dades d’una trentena de ciutats 
d’Europa, a més d’altres com Nova York, Jakarta 
o l’Havana. Pot funcionar fora de línia i permet 
planificar les rutes segons els interessos.
Disponible per a iOS, Android i Windows Phone 

Triporg: App perfecta per a planificar un viatge. 
Ofereix recorreguts segons els interessos, les 
dates del viatge, l’obertura dels llocs d’interès, 
la distància…, tenint en compte el lloc d’estada i 
l’hora d’arribada i de sortida.  
Disponible per a iPhone i Android

Cool Cousin: Nova aplicació que estableix 
una xarxa d’autòctons, que senyalen els seus 
llocs favorits, segons els seus interessos, i dona 
consells sobre els llocs a visitar. Intenta crea un 
“cosí” fictici, en funció de les preferències, per 
a que l’experiència sigui el més fiable possible. 
Disponible per iPhone i Android.

Viajes Sygic: Nova aplicació per planificar el teu 
viatge. Un cop s’introdueix el destí, les dates i el 
mitjà de transports utilitzat, et permet crear una 
ruta visual programada, amb fotos, vídeos 360o, 
descripcions, horaris, preus o tours dels llocs més 
turístics. Disponible per iPhone i Android.

Reserves i seguiments de vols
Hopper: Analitza milions de vols, en prediu la 
fluctuació dels preus i avisa quan és el millor 
moment per a comprar els bitllets d’avió. 
Disponible per a iOS i Android

Skyscanner: Comparador de vols de baix cost 
més ràpid i eficaç, que ofereix dades de més 
d’un milers de companyies àrees. Disponible per 
a iPhone, iPad, Android i Windows Phone

FlightAware: Nova aplicació que permet el 
seguiment de vols a temps real, rebre avisos i 
veure si hi ha endarreriments.
Disponible per a iOS i Android

Seat Guru: Desenvolupada per TripAdvisor, 
aquesta app serveix per a saber quins són els 
millors seients dels avions. S’hi introdueix el 
número de vol i l’aerolínia, i ofereix la distribució 
dels seients per colors: verd per als millors, 
groc per als passables i vermell per als pitjors. 
Disponible per a iOS i Android

Allotjaments
Airbnb: App que permet reservar apartaments 
de particulars en molts països, de moltes 
tipologies i amb diferents pressupostos. Els 
amfitrions estan disponibles en el xat de 
l’app per a qualsevol consulta o dubte. És una 
comunitat molt activa i actualitzada.  
Disponible per a iOS i Android

Hostelworld: App per a reservar hostals i 
albergs en més de 180 països, amb informació 
detallada de cada allotjament. Cada lloc està 
puntuat segons les votacions de cada usuari 
que s’hi ha allotjat, i permet també veure’n els 
comentaris. Disponible per a iOS i Android

HomeAway: App on es poden reservar més 
de 500.000 propietats en més 170 països, de 
manera fàcil, flexible i segura.
Disponible per a iOS i Android

Us presentem un recull d’aplicacions per 
al vostre smarthphone, que esperem que us 
siguin d’utilitat a l’hora de preparar i gaudir 
dels vostres viatges.
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https://www.lonelyplanet.com/guides
http://www.minube.com/
http://www.kayak.es/
https://es.foursquare.com/
http://www.trazers.com/
http://www.tripadvisor.es/
https://nativoo.sbtur.com/
https://visitabo.com/
http://www.triporg.org/
https://www.coolcousin.com/
https://travel.sygic.com/es
http://www.hopper.com/
https://es.flightaware.com/
http://www.seatguru.com/
https://www.airbnb.cat/
http://www.hostelworld.com/
https://www.homeaway.es/


Hotel Tonight: App per a reservar allotjaments 
a darrera hora. Permet consultar les habitacions 
disponibles dels llocs més propers a l’usuari 
(ofertes incloses), i fer reserves des del telèfon 
intel·ligent fins ben entrada la matinada. 
Disponible per a iOS i Android

Hundredrooms: Compara preus d’allotjaments 
de tot el món, buscant en webs com Booking, 
9flats, Only-Apartments, HouseTrip, Airbnb, 
Wimdu o HomeAway.
Disponible per a iOS i Android

Hipmunk: Permet buscar vols i hotels. Els resul-
tats mostren els hotels al mapa, i informa l’usuari 
sobre quines són les millors àrees per a quedar-se 
segons els interessos que hi ha introduït: restau-
rants, llocs històrics, vida nocturna…  
Disponible per a iOs i Android

Booking: App nascuda del web de Booking.
com, que permet buscar i reservar hotels, 
segons pressupostos i interessos. El seu punt 
fort és la comunitat activa al voltant del web, 
que a través de les seves opinions recomanen 
un establiment o un altre.  
Disponible per a iPhone, iPad i Android

Expedia: App que es nodreix del seu web i que 
serveix per a reservar vols i allotjaments. Són 
especialment interessants les ofertes de darrer 
moment. Disponible per a iOS i Android

Mapes, transport, navegació  
Maps.me: Aplicació per a descarregar gratuïtament 
mapes de països i de ciutats, en els quals es poden 
anar marcant els punts d’interès, per exemple, 
llocs turístics, restaurants, hotels, etc.; a més, 
enllaça amb l’aplicació de Booking i des d’allà es 
poden fer reserves. Pot funcionar fora de línia i 
també com a GPS. Disponible per a iOS i Android

Google Maps: És una de les aplicacions més 
utilitzades pels viatgers. Permet descarregar 
mapes per wifi abans de sortir de viatge i 
emprar-los sense connexió 3G.  
Disponible per a iOS i Android

City Maps 2go: App que no requereix 
itinerància (roaming) de dades ni wifi. Localitza 
la ubicació de l’usuari a través del GPS del 
mòbil i descarrega els mapes de les zones per 
on passa sense necessitat d’estar connectat a 
Internet. Disponible per a iOS i Android 

CoPilot GPS: App que ofereix un GPS gratuït 
sense fer servir la connexió a Internet. Amb 
la descàrrega dels mapes detallats, es poden 
calcular rutes, tant amb cotxe com a peu. A 
més, informa sobre punts d’interès, com ara 
hotels o restaurants, integrats als mapes. 
Disponible per a iOS, Android i Windows Phone

Waze: App de trànsit i navegació basada en 
una gran comunitat d’usuaris. Els conductors 
comparteixen informació viària i de trànsit en 
temps real, de manera que estalvien temps i 
diners de combustible.  
Disponible per a iOS i Android

Play&Tour City Guide: App que permet 
descarregar audioguies de cada ciutat, situant 
els diferents llocs d’interès en un mapa. De 
funcionament molt senzill, només s’ha de 
clicar damunt d’aquests punts d’interès a l’hora 
d’arribar al lloc assenyalat per a escoltar-ne la 
informació. Disponible per a iOS i Android

Moovit: És tot el que necessites per a moure’t 
en transport públic de manera més intel·ligent. 
Escull sempre la ruta més ràpida o menys 
congestionada basant-te en informació en 
temps real. Consulta horaris, arribades/sortides 
en temps real o alertes de servei. I, com a app 
col·laborativa, millora amb les aportacions dels 
usuaris. Dona servei a més de 2.000 ciutats 
d’arreu del món. Disponible per a iOS i Android

Mytaxi: App que permet reservar taxis a 
diferents ciutats del món, com ara Londres, 
Madrid, Barcelona, Osaka, Singapur i moltes 
ciutats d’Irlanda, amb un registre previ. 
Disponible per a iOS i Android

CityMapper: Per moure’s en transport públic en 
36 ciutats, descobrint de forma molt senzilla la 
millor manera de desplaçar-se d’un punt a un 
altre. Disponible per a iOS i Android

Clima
The Weather Channel: És una de les 
aplicacions més emprades per a obtenir 
informació meteorològica. Dona dades 
precises i actualitzades, en qualsevol moment 
i de qualsevol lloc del món. La qualitat de la 
informació es deu al fet que prové de més de 
200 meteoròlegs, dotats, a més, de la millor 
tecnologia. Disponible per a iPhone, iPad, Apple 
Watch, Android i Windows Phone

WeatherBug: App sobre informació climàtica: 
humitat, velocitat del vent i pressió atmosfèrica. 
A més, a la part inferior, hi té el menú en 
finestres petites, amb projeccions a set dies, 
mapes animats, fotos de càmera web en directe, 
condicions ambientals com la qualitat de l’aire i 
la quantitat de pol·len, etc.  
Disponible per a iPhone, iPad i Android

Rain Alarm: Imprescindible per a saber 
si hi haurà precipitacions (tant pluja com 
neu) al lloc on estàs, així com la distància a 
la que es troben i de la intensitat prevista. 
Ofereix imatges de radar de diferents serveis 
meteorològics, que es mostren sobre un mapa 
mundial formant una animació.  
Disponible per a iOS i Android

Diccionaris i traductors
Google Translate: App que tradueix paraules i 
frases entre més de 60 idiomes. Té la capacitat 
de detectar l’idioma del text que es vol traduir. 
També pot transliterar tipografies i ideogrames 
(hebreu, japonès…) a caràcters llatins per a 
poder llegir el text fonèticament. En la darrera 
actualització, tradueix instantàniament el text 
usant la càmera del mateix mòbil. Permet fer-ne 
ús sense estar connectat a la xarxa. Disponible 
per a iOS, Android, Blackberry i Windows Phone

Vocre: Reconeix la veu, registra la frase i la 
tradueix en text i àudio a idiomes com el 
japonès, el xinès, el coreà, el danès, el polonès 
o el rus, entre altres idiomes.  
Disponible per a iOS i Android.

iTranslate: App útil i senzilla que conté més de 
50 idiomes i diccionaris. La darrera novetat és 
que pot funcionar fora de línia.  
Disponible per a iOS i Android

SayHi: App que ofereix un traductor, un intèrpret 
i un dels millors diccionaris actuals. Tradueix els 
textos a més de 100 idiomes diferents, i permet 
també dictar les paraules, frases o textos que es 
volen traduir. Disponible per a iOS i Android.

Geolocalitzadors  
(aplicacions que utilitzen el GPS dels 
smarthphones per a mostrar informació 
de productes i serveis localitzats a prop 
de l’usuari)

Around Me: Informació sobre tot tipus 
d’establiments i serveis en un radi d’un parell 
de quilòmetres al voltant de l’usuari.  
Disponible per a iOS, Android i Windows Phone

Wikitude: App de realitat augmentada que 
unifica la informació de serveis com tripadvisor, 
twitter, yelp... Només s’ha d’apuntar la càmera 
del mòbil cap un lloc i veuràs les dades 
superposades a la imatge.
Disponible per a iOS, Android.

Economia
Expensify App: App pensada per a controlar el 
cost dels viatges. Permet fer l’ingrés de l’import 
de les factures fotografiant-ne els rebuts i 
detallant quin tipus de cost és, a més de crear 
gràfics dels costos econòmics realitzats. 
Només en anglès. Disponible per a iPhone, iPad, 
Android, Blackberry i Windows Phone

Xe Currency: Conversor de divises. Permet 
consultar el tipus de canvi en temps real de 
diverses divises a la vegada, i ofereix un gràfic de 
les fluctuacions de cada moneda. Disponible per a 
iPhone, iPad, Android, Blackberry iWindows Phone

Fotografia  
Instagram: És una de les aplicacions de fotografia 
de més èxit actualment. Permet afegir detalls o 
efectes especials a les fotografies realitzades. A 
més, es poden pujar les fotografies a Facebook, 
Twitter i Tumblr. Disponible per a iOS i Android

Snapseed: App per a editar fotografies, de 
forma senzilla i pràctica. 
Disponible per a iOS i Android

Restaurants
El Tenedor: Ha ampliat l’àmbit d’acció més enllà 
de l’Estat espanyol, França i Suïssa, i s’hi han 
incorporat altres països, com Bèlgica, Holanda, 
Itàlia o Brasil. Permet buscar i reservar restaurants 
a prop d’una ubicació determinada, filtrant la 
cerca per diversos criteris (tipus de cuina, preus, 
valoracions…). Disponible per a iOS i Android

Zomato: App que mostra els restaurants més 
propers, bars i altres llocs. Es pot fer la cerca per 
tipus, preus i característiques. S’ha ampliat el seu 
àmbit d’acció més enllà d’Austràlia, Canada, Nova 
Zelanda, Irlanda, Regne Unit i els Estats Units, 
arribant a països com la Índia, Itàlia o Polònia. 
Disponible per a iOS, Android i Windows Phone

OpenTable: és la principal app per a reservar 
restaurants, amb més de 40.000 restaurants 
d’arreu del món. És molt complerta, amb moltes 
fotos i informació. Disponible per a iOS i Android

Utilitats 
Flush:  Aplicació per a la cerca dels banys 
segons la ubicació, amb una interfície fàcil i 
senzilla, i que compta amb més de 190.000 
banys públics localitzats arreu del món.  
Disponible per a iOS i Android

Groupon: App per a obtenir descomptes per a 
visitar, menjar, comprar…, a més de 500 ciutats 
a tot el món.  
Disponible per a iOS, Android i Windows Phone

Letsbonus: App amb ofertes per a activitats, 
descomptes per a restaurants i productes a 
preus rebaixats. Té un ampli radi d’acció a tot 
el territori espanyol, a més de l’Argentina, Xile, 
Itàlia i Portugal. Disponible per a iOS i Android

AvastWi-Fi Finder: App per a localitzar llocs 
amb xarxa wifi gratuïta.  
Disponible per a iOS i Android

Life 360: Localitzador pensat per a famílies, tot i 
que el pot fer servir qualsevol grup de persones. 
És molt útil per als viatges en grup perquè ubica 
els diferents individus, i si algú es perd, se’l pot 
trobar fàcilment. Disponible per a iOS i Android

ArtCity: App que recull informació sobre més 
de 2.000 exposicions permanents i 10.000 
galeries, museus i centres culturals i d’art d’arreu 
del món, en la seva geolocalització. Permet 
seleccionar per distància al usuari i categoria 
artística, però es necessari activar el GPS.
Disponible per a  iOS, Android.    
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https://www.hoteltonight.com/
https://www.hundredrooms.com/
https://www.hipmunk.com/
http://www.booking.com/index.ca.html
http://www.expedia.es/
http://maps.me/es/home
http://www.ulmon.com/
http://copilotgps.com/es/
https://www.waze.com/ca
http://playandtour.net/
http://www.moovitapp.com/moovit/
https://es.mytaxi.com/index.html
https://citymapper.com/cities
http://www.weather.com/
http://weather.weatherbug.com/
www.rain-alarm.com
http://www.vocre.com/
http://www.itranslateapp.com/
http://www.sayhitranslate.com/
http://www.aroundmeapp.com/
https://www.wikitude.com/
https://www.expensify.com/
http://www.xe.com/
https://instagram.com/
http://www.eltenedor.es/
https://www.opentable.com/start/home
http://www.groupon.com/
http://es.letsbonus.com/
https://www.avast.com/wifi-finder
https://www.life360.com/
https://www.arteinformado.com/artcity-exposiciones-cerca-de-ti

