ZW núm. 106 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.wikio.es/blogs/top
Wikio és un portal de continguts d’actualitat que cerca en els webs de premsa i en
diferents blocs notícies d’interès general que s’actualitzen permanentment.
Permet crear les teves pròpies pàgines d’actualitat classificant-les per pestanyes
segons la temàtica, publicar articles, fer comentaris, votar, etc.
Wikio va llençar fa uns mesos el seu Wikio Top 100 Blocs, un ranking de blocs que
s’actualitza a prinicipis de cada mes i que facilita informació sobre quins són els
blocs más influents a nivell general i en les diferents categories (Esports,
Gastronomia, Cultura, Oci, Política, Literatura, Motor i Tecnologia). A l’apartat
“¿Cómo se genera este ranking de Blogs?” trobareu informació detallada.
En el ranking de la categoria Política hi ha llistats aquests blocs entre les 10
primeres referències: Arsenio Escolar; Iñaki Anasagasti; Cosas de la Diplomacia;
Textos de Ortiz; Blog de Marc Vidal; Moscas en la Sopa; el cuaderno de Pepe
Blanco; Preferiría no hacerlo; Luis Solana; Desde el exilio.
Dintre de Wikio, podem accedir també al Top de discussions (sobre Cultura,
Esports, Tecnologia, Política i Altres), on podem seguir l’actualitat sobre un tema
determinat a partir de les discussions i comentaris que s’estan produint a la
blocosfera.

Per acabar, mostrar-vos una proposta per personalitzar el vostre ordinador:
“Boostid”, una coberta adhesiva distribuïda per Toplaptop amb múltiples dissenys i
que permet personalitzar el portàtil de forma fàcil i ràpida.

(ZV) Zona Vídeo. Mogulus és una eina que permet la creació del nostre propi
canal de televisió en base a vídeos de YouTube, vídeos propis i també intervencions
nostres en directe o col·laborativament. Un exemple és CosasdelaDiplomacia.TV, un
canal 24 hores, dintre del bloc de Francisco Polo, que ofereix reportatges i
informació sobre drets humans i política internacional.

