
 

ZW núm 130.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
Decàlegs III 
 
En els Zona Web 100 i Zona Web 120 recollia una selecció de decàlegs sobre temes 
diversos. Aquí teniu una nova entrega: 
 
- Sobre periodisme digital, diferents hipòtesis publicades a la revista de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC de Llima, que 
recollia en en el seu bloc l’Ignacio Escolar: 
10 hipòtesis sobre el periodisme digital
 
- Per aconseguir que els blocaires parlin de nosaltres, aquí teniu no 10 sino 16 
consells, de la mà de Mangas Verdes: 
16 consells per a que els blocaires parlin de tu
 
- Per fer més “Googleable” un web, aquests són els 10 manaments proposats per 
Google User Experience, i recollits a Baquia: 
10 manaments de Google per al disseny (versió original en anglès) 
 
- Per escriure un bloc, aquí teniu els interessants consells elaborats per l’Enrique Dans 
per a Expansión des de la seva pròpia experiència durant aquests anys: 
Decàleg del “blocaire” amb èxit
 
- Si el que voleu és tenir èxit en el context web 2.0, aquí van algunes idees 
proposades per Torsten Schwarz, de Marketing Börse (en l’àmbit empresarial) i que, 
des de e-Xaps, se suggereixen com a aplicables també a partits i candidats: 
7 idees sobre com tenir èxit en la web 2.0
 
- I per estar al dia de les aplicacions més utilitzades, aquí va el top 10 a iniciativa de 
l’empresa Carsonified i que recull en en el seu bloc l’Héctor Milla:  
El top 10 de les aplicacions Web 2.0. 
O els consells de l’Eduard Corral per pujar un vídeo a YouTube: 
10 tips per a penjar vídeos a YouTube
 
- Per acabar, Alianzo fa una reflexió sobre el que significa el concepte innovació i la 
diferència entre emprenedor i innovador: 
10 punts per ser innovador
 
 

ZV (Zona Vídeo). Veoh és un revolucionari servei de TV per Internet que dóna la 
possibilitat als usuaris de descobrir, veure i personalitzar la seva experiència visual 
online. Amb una simple connexió de banda ampla, Veoh ofereix accés lliure a 
continguts de grans cadenes de cinema i TV (CBS, NBC, FOX, etc.), a produccions 
independents i a continguts generats pels propis usuaris. És fàcil d’utilitzar i ofereix 
una gran qualitat. 
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