
 

ZW núm. 81   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
Writing for the Web 3.0
 
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Llibre i, a Catalunya, de la Diada de 
Sant Jordi, aquí van uns quants suggeriments. El primer, un llibre de Crawford 
Kilian: “Writing for the Web 3.0”, una versió actualitzada de l’obra “Escribir para la 
Red” (publicat per Deusto l’any 98). En aquesta ocasió, l’autor recull una sèrie de 
propostes per a que les paraules funcionin de la millor manera en un context i 
format digital; es basa en les tres funcions que  aquestes paraules han de complir 
mentre són visualitzades per l’internauta: informar, orientar i persuadir. Podeu 
consultar informació interessant sobre el tema aquí. 
 
També en el context Xarxa, demà dilluns es presenta a Madrid un llibre impulsat 
per la Fundación Orange sota el títol: Web 2.0, els autors del qual són Antonio 
Fumero, Genís Roca i Fernando Sáez Vacas. El llibre analitza l’evolució que suposa 
per a Internet l’anomenada web participativa, a partir de l’aparició de noves 
tecnologies que han propiciat un canvi radical en les rutines i en l’actitud dels 
usuaris. 
 
I una última referència, sobre la relació dels blogs i les noves tecnologies en el 
camp polític, és  “Blogwars: The new political battleground” (La guerra dels blogs: 
el nou camp de batalla polític) del professor David Perlmutter. 
 
 
ZV (Zona Vídeo). Citizentube és un nou canal temàtic a YouTube amb vídeos 
exclussivament de contingut polític, de diferents procedències, enviats pels usuaris. 
En la seva presentació, es defineix com “un lloc on tothom, des dels usuaris als 
candidats, té les mateixes oportunitats de ser vist i escoltat”. Podeu consultar aquí 
el vídeo de presentació.  
 
 
 

 

 
 
 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://crofsblogs.typepad.com/
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http://crofsblogs.typepad.com/
http://usalo.es/77/escribir-para-la-red/
http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/publi_253_10.asp
http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/publi_253_10.asp
http://www.amazon.co.uk/Blogwars-Political-Battleground-David-Perlmutter/dp/0195305574
http://www.youtube.com/profile?user=citizentube
http://www.youtube.com/watch?v=RGKF2BZLdFY

