ZW núm 161. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

Decàlegs IV
Un nou Zona Web dedicat als decàlegs (podeu llegir Decàlegs I, Decàlegs II i Decàlegs
III). En aquesta ocasió, relacionats amb la política 2.0, entre altres temes.
Polítics a la Xarxa. Interessants els decàlegs de César Calderón (NetoRatón):
- Decàleg del polític a les xarxes socials” (inspirat en el decàleg del blocaire polític
Pablo Aretxabala).
- “Deu tesis per a la política 2.0”, basat en les “20 tesi del Management 2.0” de
Fernando Polo.
- “10 raons per a que l’administració pública s’apunti al Web 2.0”
De 233 grados:
- Deu consells per destacar a la blogosfera”
- 10 raons per llegir un mijtà on line”
I per tenir en compte en el moment de dissenyar una pàgina a Internet:
- Deu principis que contribueixen a una experiència d’usuari Googley (principis que
per a Google són molt importants en el moment de pensar el disseny i l’estil de les
pàgines web).
Política americana. Sobre l’actual president Barack Obama:
- Decàleg per entendre a Obama (d’Antonio Caño).
- Deu raons per a l’èxit d’Obama (Heather Smith, George Washington University).
I, per acabar, decàlegs varis que poden ser d’ajuda en el context actual:
- Consells per buscar feina a la Xarxa (en El Blog Salmón)
- 10 receptes per ser feliç (Langarra)
- Resum en menys de cent paraules del que és la vida fins al dia d’avui.
ZV (Zona Vídeo). Oceana TV, un canal per Internet sobre la conservació dels oceans
i la investigació marina impulsat per una organització internacional de científics
marins, economistes, advocats i altres col·laboradors. Es mostraran les campanyes i
accions que es duen a terme per a protegir i recuperar els oceans del món.

