VOLUNTARIAT INFORMÀTIC i de MÒBILS pels
CONFINATS
Àngel Colomer.
FITXA 021.- PÀGINES WEBS i APLICACIONS “CURIOSES”
Aquesta maleïda crisi ha posat novament de manifest que la tecnologia està
essent imprescindible per afrontar una situació excepcional que ha trastocat (i
que trastocarà) per complet les nostres vides.
Molta gent que encara es mantenia allunyada i temorosa dels ordinadors, dels
mòbils o que sols en feia un ús molt limitat i concret, fins i tot amb por i recança,
ha trobat en la tecnologia (whatsapp, videotrucades, Netflix, cursets, compres on
line, el comerç electrònic, teletreball, revisar comptes bancaris, diaris electrònics,
etc.) una bona eina per estar, encara que des de la distància, un xic més a la
vora i per poder seguir tirant endavant.
Espero que aquest total de 23 fitxes (realment 21 més un parell d’annexos), hagin
ajudat en aquest camí. Estem arribant, si les coses no es torcen, al final del
nostre confinament i, per celebrar-ho i com a comiat m’agradaria acabar donant
la benvinguda al nou “estat”, amb aquesta darrera fitxa, més festiva, més
“gamberra”, en la que us presento un seguit de pàgines webs i d’aplicacions pel
mòbil divertides i/o curioses, no tan serioses, per dir-ho d’alguna forma.

1.- Incredibox (web)
Comencem amb música. Si tenim algun bloquejador d’anuncis en el navegador
(ABP, etc.) l’hem de deshabilitar momentàniament per tal que ens funcioni
aquesta pàgina web; en acabar, el tornem a activar. Escrivim en el Navegador
https://www.incredibox.com/demo/v3.
Veurem
la
primera
pantalla. Esperem que
carregui i quan surti la
segona, arrossegant les
icones de la part inferior
al damunt dels cantaires.
La Coral ens interpretarà
una cançó.

2.- Instruments musicals (web)
Si som més d’instruments, https://www.virtualdrumming.com/es/como-tocar-labateria/juegos-de-bateria-virtual/tocar-la-bateria-virtual.html és la nostra web.
Copiant o escrivint aquesta adreça en el nostre navegador (o clicant directament
damunt seu) se’ns obrirà una pàgina amb una fantàstica bateria que podem tocar
utilitzant les tecles: [e-r-t-y-u-i-o] [d-f-g-h-j-k] [z-x-c-v-b-n].

Des de https://www.musicca.com/piano podeu tocar també ,un munt d’altres
instruments, com ara el piano.

3.- Resar i fer donatius (web)
Si la música d’orgue et sona a “missa” i et posa en mode “catòlic”, anant a la
plana web https://clicktopray.org/es/reza-con-el-papa/, podràs resar amb el Papa
de Roma i fins i tot fer un donatiu puntual, mensual, etc. amb un sol clic.

4.- El més enllà (web)
Perquè “venim a aquest Món a patir per guanyar-nos el cel per quan morim”, ens
deien. Però quan serà això? Quan ens queda?.
Si vols saber-ho entra a la web http://deathclock.com/ i complimenta els camps
que se’t demanen.

5.- “Tempus fugit” (App)
Que 292 milions de segons són molts? No creguis; pensa que el temps passa
volant. Volant com un avió?

Com un avió? Doncs parlant d’avions, si en el mòbil et descarregues l’aplicació
“How to Make a plane” (nom per iPhone, però deu ser similar per Android), et
mostren pas a pas, com fer diferents models d’avions de paper.

I si vols triomfar plenament, a
més, per Amazon pots
comprar-te uns petits motorets
elèctrics per acoplar als avions
i deixar bocabadats als teus
companys!!

6.- “Aparells pseudo-mèdics” i tal (App)
Mentrestant, cuideu-nos.
Diferents Aplicacions us poden ser útils tant per verificar la febre (Fingerbodytermòmetre), les pulsacions (Heart Rate), la son i el roncar (RoncoLab) i fins i
tot les emocions (Kissing Test mesura si petonegeu bé o no).

Nom de les Apps per iPhone, però són similars en els Androids .

7.- Utilitats per emails i texts (Web)
Escrivim emails perquè els destinataris els llegeixin, potser no al moment, però
si en un temps breu. Però, i si volem enviar-ne un perquè sigui llegit, no ara, sinó
al cap d’uns anys? Des de la pàgina web https://www.futureme.org/letters/new
ho podem fer!
 Podem escriure l’email que volem i, a l’hora
d’enviar-lo, especificar si el destinatari l’ha de
rebre, al cap d’1 any, de 3, o de 5, o potser en
una data determinada.
 Amb la web https://vozme.com/index.php?lang=es

podem fer que
un assistent
ens llegeixi
els emails.

8.- Mantenir les formes (App)
“Lo cortés no quita lo Valiente”- es deia “antes”. No sé ben bé que vol dir però
segur que és, com si diguéssim, que una cosa no treu l’altre; que es pot ser un
poca-solta però anar arragladet.
I per anar-hi, convé anar amb la roba neta i, a vegades, una corbata hi ajuda. El
fumut és que fer-se el nus de la corbata no sempre és fàcil. I, n’hi ha tants
models!! Per sort podem comptar amb l’ajut d’una aplicació: “How tie a tie”.

Seguint les explicacions, vídeos i fins i tot amb l’ajut d’un mirall ens sortirà “alicatat!”

És útil quan volem, els primers dies,
impressionar a la “xicota”, si bé
darrerament, en els temps que
corren, hi ha molt “mossos” que fins
i tot estan molt més còmodes tenint
una novia, sí, però virtual (MVG My
virtual girlfriend).
Trien les característiques que més
els hi agraden i els mana igual, però
xerra menys!!
Ai la tecnologia !

9.- Utilitats per a la llar (App)
I si la cosa va endavant, ja se sap, “el casado casa quiere”. I caldrà arreglar-la,
pintar-la, etc. L’aplicació “Paint Tester” pot anar bé per fer-se una primera idea
de com pot quedar de ben pintada una casa sense haver de gastar en pintura.

I per evitar que se’ns hi posin bitxos, la “Ultrasonic Protector” diu que els
mantindrà ben allunyats tant als mosquits, com les aranyes, les rates, els gossos
i, compte! Potser la companyia si el seu agut pitar molesta.

10.- La suprema (Web)
Si hi ha una pàgina Web que destaca per damunt de totes les altres, sens dubte
és aquesta que us proposo. Per veure la seva utilitat sols cal que:
 Engegueu l’ordinador
 Entreu al vostre navegador preferit
 Escriviu https://anotheruseless.website/www-ismycomputeron-com/.
 Cliqueu on diu “Click to view website”
 Si la resposta és “YES”, és que sí, que el teniu engegat.

Molt bé amics/amigues; ha arribat el moment d’acomiadar-me (fins al proper
confinament). Des del 24 de març fins ara, ha estat un plaer poder-vos fer arribar
aquestes fitxes, que espero us hagi estat útils o almenys distretes, en les que
“m’he despullat” explicant les meves aficions (muntanya, fotografia, informàtica,
voluntariat, l’aigua, la música, etc.). Per si us ha interessat el tema d’avui, si
entreu a https://angelcolomer.blogspot.com/ podeu veure-hi més exemples.

Les pàgines web, amb el temps, desapareixen, es modifiquen, etc.; vol dir que
és possible que algunes que hi figuren, hagin deixat d’anar. I un favor; si mai
veieu pàgines o aplicacions d’aquest tipus, divertides, si us plau digueu-m’ho!

Moltes gràcies companys per la vostra paciència i fidelitat!
Sabadell, 5 maig 2020. (Cada cop més a prop de la fi del confinament)

