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Decàlegs II 
 
En el Zona Web número 100 us vaig presentar una selecció de 10 decàlegs sobre 
política, comunicació, recursos, Web 2.0… Passades unes setmanes, aquí teniu una 
nova recopilació que he anat arxivant: 
 
1. Per al debat a Internet entre els candidats Zapatero i Rajoy, Juan Varela proposava 
un interessant decàleg que val la pena recuperar: 
10 propostes per al debat a Internet entre ZP i Rajoy
 
2. El Top 10 dels gadgets tecnològics dintre de les 50 llistes top 10 de 2007: 
10 gadgets tecnològics
 
3. Per comprar de forma segura a la Xarxa: 
10 consells per comprar segur per Internet
 
4. Per treure el màxim profit a la teva pàgina i/o bloc: 
Les millors maneres d’enllaçar
10 mal sóns de la usabilitat que hauries d’evitar
11 consells per guanyar suscriptors en el teu bloc (en anglès)
Decàleg per a una comunicació valuosa
 
 
5. Per evitar cometre errors bàsics en l’àmbit empresarial, en “El Blog Salmón” es 
recullen algunes consideracions: 
10 raons per al fracàs en la innovació empresarial  
Factors clau per al projecte d’un fracàs empresarial
10 claus per assegurar l’èxit de la teva empresa en el web
10 regles per als emprenedors (en anglès)
 
6. Per plantejar-se la creació de un bloc corporatiu. De les 14 originals, en anglès, 
aquí teniu: 
10 raons per crear un bloc corporatiu
 
7. Per comparar els consells facilitats als blocaires fa 10 anys amb una visió més 
actual: 
10 consells per a blocaires (de Jorn Barger) 
I la seva su comparativa (de la mà de “Mangas Verdes”) 
 
8. Per conèixer el valor de la simplicitat aplicada a diferents àmbits: 
10 Lleis de la Simplicitat (llibre, en anglès) 
 
9. Per conèixer els avantatges de Twitter: 
10+10 = 20 raons per utilizar Twitter
 
10. Per llegir amb sentit de l’humor: 
Els 10 manaments eren deu (sobre blocs i bloguesfera) 
Les 10 millors històries d’animals (de 2007) 
7 consells per evitar bronques en el teu bloc
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