
 

ZW núm 100.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
100 ZONA WEB!  
Gràcies pel vostre interès i gràcies al Miquel Iceta per la seva confiança.  
Per celebrar el número 100 de ZW, us presento una selecció molt personal de 10 
decàlegs (100 idees!) que em semblen fonamentals sobre política, comunicació, 
recursos, Web 2.0… 
Sempre m’ha agradat col·leccionar llistes, recomanacions, “decàlegs”… i em complau 
compartir amb vosaltres aquesta selecció que he recollit en els últims mesos. 
Decàlegs que han anat apareixent en blogs molt diferents, entre els quals es troba 
l’imprescindible Mangas Verdes.  
No són tots els que hi ha, ni hi ha tots els que són, ni sempre són un decàleg, però 
per mostra… aquí va el meu “top ten!”: 
 
1. Per a consensuar una normativa de conducta bàsica entre els blocaires: el polèmic 
Codi de conducta per a blocaires del Tim O’Reilly. 
 
2. Per a escriure bé un blog polític, o sobre altres temes:  
Decàleg del blocaire polític;  
Decàleg precari (i personal) per a blocaires i altres ocells de malviure. 
 
3. Per estar segur abans de publicar definitivament un text en el blog:  
Coses que has de fer abans de pitjar el botó Publicar (en anglès), (en castellà);  
i per incrementar els comentaris en el teu diari:  
10 maneres d’augmentar els comentaris en el teu blog. 
 
4. Per a legitimar la tasca política en l’era 2.0 estimulant la participació ciutadana: 
Decàleg de conductes polítiques per a la participació ciutadana. 
 
5. Per conèixer com es desenvoluparà el periodisme online: 
10 obvietats sobre el futur de la premsa (en anglès). 
 
6. Per saber quines conseqüències té l’era del vídeoblog en la política: 
La fin du "off" et les 10 changements pour les politiques avec le vidéo blogging  
(en francès). 
 
7. Per conèixer les tendències d’Internet en el futur:  
10 tendències de la pròxima Internet. 
 
8. Per estar al dia sobre algunes de les eines que ofereix la Web 2.0:  
Les 10 millors aplicacions que s’han fet per a Twitter. 
 
9. Per saber-ne més sobre els principis bàsics de grans corporacions com Google o 
Apple…:  
Els 10 manaments de Google (en anglès);  
10 coses que podem aprendre d’Apple (en anglès). 
 
10. Per mirar-s’ho amb sentit de l’humor:  
12 símptomes i més de que ets “blogadicte”; 
10 usos alternatius per als pòsits del cafè (en castellà); 
10 motius per a no tenir un telèfon mòbil. 
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