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APPS SOSTENIBLES
Amb l’arribada de les noves tecnologies (com per exemple els smartphones i les
tablets), s’han obert noves opcions i possibilitats per treballar la sostenibilitat.
No em de perdre de vista, però, que aquests aparells contenen grans quantitats
de diferents tipus de minerals que majoritàriament s’extreuen de mines de
l’Àfrica a molt baix cost i amb unes condicions extremadament precàries per a
les persones que hi treballen. Si voleu més informació al respecte podeu trobarla a la Pràctica Sostenible 57.
Les aplicacions (Apps) dels mòbils ens donen una nova oportunitat de conèixer
i utilitzar millor els recursos naturals; com per exemple en l’estalvi en la llar o en
com mantenir una relació diferent amb la naturalesa, que ens permetin acostarnos-hi essent més respectuosos. Aquests en són només dos exemples, ja que
el ventall és molt ampli i també podem trobar apps de consum sostenible, de
proximitat, de l’economia social i solidària, de l’ecologia, etc.
Per tot això les apps sostenibles esdevenen un recurs:

pràctic:

les portes al mòbil i t’ajuden a interpretar els recursos
naturals del teu entorn, el teu consum, on i què
consumir, a l’instant

innovador:

dóna noves eines que són útils a aquelles persones
que utilitzin les noves tecnologies, i això pot implicarles activament en la defensa dels recursos i el
territori, així com alhora de generar pensament crític
al respecte.

estalviador: poden ajudar a estalviar en temps i diners.

sostenible:

les apps no generen cap residu i ajuden a la
conservació del territori i un tracte més adequat a la
naturalesa així com un consum més conscient. Cal
tenir en compte que els aparells mòbils sí que són un
residu que cal gestionar correctament.

Sabíeu que...
... no fa masses anys la vida mitjana d’un mòbil era de gairebé dos anys i mig i
actualment es calcula que és d’uns 15 mesos?
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Què podeu fer?
Apostar per un dispositiu ecològic: Fairphone
Descarregar apps per a controlar el consum a casa i al vostre local:
- Consells per començar: llareficient.amb.cat
- Informació i comparació sobre tarifes d’energia: comparadorofertasenergia.cnmc.
es
- Comparador i per entendre la factura de la llum: facturaluz.cnmc.es/
- Informació sobre electrodomèstics sostenibles: Ecogator
- Informació del consum en stand-by dels teus electrodomèstics: Electrocalculator
- Calcula la teva petjada hídrica: agendadelaigua.cat/calculadora-petjada-hidrica
Utilitzar apps que vulguin aconseguir una relació diferent amb la natura i l’entorn:
- Plataforma virtual per connectar amants de la natura: natusfera
- App per avaluar la qualitat ecològica dels rius d’una forma senzilla i divertida: riu.
net
- App de recerca científica sobre ocells marins: Seabirdstagram
- També de cara a les visites guiades: itinerapp
- Llistat d’11 apps per relacionar-se amb la natura
I Apps que fomentin un consum responsable i recullin establiments cooperatius,
socials i solidaris.
- Directori verd

- Pam a pam

Adreces útils
Top 10 apps para una vida sostenible
http://www.sostenibilidad.com/top-10-apps-sostenibles
Apps para una vida más sostenible
http://www.agorarsc.org/apps-para-una-vida-mas-sostenible/
Las mejores APPS pensadas por y para el Medio Ambiente
http://www.imf-formacion.com/blog/desarrollo-sostenible/desarrollosostenible/las-mejores-apps-pensadas-por-y-para-el-medio-ambiente/
Ecolec Fundació. Apps i webs sostenibles.
http://www.ecolec.es/index.php/conocimiento/apps-y-webs-sostenibles
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

