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Què és un hashtag?

El  terme  anglès  hashtag pot  substituir  pel  seu 
equivalent en català “etiqueta”. Un hashtag és una 
paraula,  frase  o  grup  de  caràcters  alfanumèrics, 
emprada a la xarxa social Twitter mitjançant la qual 
s'agrupen diversos missatges sobre un mateix tema; 
s'identifica fàcilment, ja que està compost pel símbol 
# (hash) i un nom o etiqueta (tag), per exemple: 

# escriureainternet

En  els  mitjans  és  freqüent  trobar  aquest  terme 
anglès, per exemple en frases com: “els usuaris es 
van  divertir  amb  un  hashtag  que  es  va  fer  
molt popular” o “ el hashtag...  s'ha col·locat 
en primera posició mundial”. En aquests casos la 
recomenació  és  innecessari  l'ús  de  la  paraula 
anglesa  hashtag  i per això es recomana que en el 
seu lloc es faci servir el terme etiqueta. En qualsevol 
cas,  si  s'opta  per  l'anglicisme,  hashtag s'ha 
d'escriure en cursiva o versaleta.

'Gentrificació', neologisme vàlid en espanyol

Gentrificació és una adaptació adequada a l'espanyol 
del  terme  anglès  gentrification,  amb  el  qual 
s'al·ludeix al  procés mitjançant el  qual  la població 
original  d'un  sector  o  barri,  generalment  cèntric  i 
popular,  és  progressivament  desplaçada  per  una 
altra d'un nivell adquisitiu més gran.

La  paraula  anglesa  gentrification  deriva  del 
substantiu gentry ('alta burgesia, petita aristocràcia, 
família bé o gent de bé'). Es tracta d'un terme que 
també  s'ha  adaptat  al  francès  (gentrification), 
l'alemany  (Gentrifizierung)  i  al  portuguès 
(gentrificação).

Encara que inicialment el seu ús estava circumscrit 
al  món  de  la  sociologia  i  l'urbanisme,  la  paraula 
gentrificació ha començat a emprar en els mitjans 
de comunicació, en què es poden veure frases com 
Chueca  és  un exemple  clàssic  de  gentrificació:  el 
barri es 'va netejar' en tots els sentits, el teixit social 
va canviar i es va revaloritzar el sòl, Pels veïns, més 
hotels  suposaran  un  augment  del  risc  de 
gentrificació i Clinton Hill a Nova York i Clerkenwell a 
Londres són exemples clars de gentrificació.

De les alternatives proposades fins ara en espanyol, 
elitització o, més precisament elitització residencial, 
és la que més s'ajusta al sentit del terme original, 
davant  aburgesament,  requalificació  social  o 
aristocratització,  que no recullen els matisos de la 
paraula en anglès.

Etiquetes que destaquem:

#CosesQuePodriemFerAmb213963Milions,
#traduïmpobles,
#stevejobs,
#thankyousteve,
#ripstevejobs,
#iSad,
#frasesapmenangles,
#acampadabcn,
#alguhohaviadedir,
#puntcat,
#incendis,
#totssomguardiola,
#mamapor,
#cogombre,
#municipals,
#retallades,
#aixino,
#catalanades,
#seguim,
#orgull,
#santpere,
#10-J,
#musicaencatala,
#adeucamps,
#adeucuni,
#stopdesnonaments,
#investidurafabra,
#lessantes,
#esperança24h,
#etern21,
#santfelix,
#fmvila,
#etfelicitofill,
#essantatecla

https://twitter.com/#!/search/realtime/%23CosesQuePodriemFerAmb213963Milions
http://twitter.com/#!/search?q=%23essantatecla
http://twitter.com/#!/search?q=%23etfelicitofill
http://twitter.com/#!/search?q=%23fmvila
http://twitter.com/#!/search?q=%23santfelix
http://twitter.com/#!/search?q=%23etern21
http://twitter.com/#!/search/%23esperan%C3%A7a24h
http://twitter.com/#!/search/%23lessantes
http://twitter.com/#!/search/%23investidurafabra
http://twitter.com/#!/search/%23stopdesnonaments
http://twitter.com/#!/search/%23adeucuni
http://twitter.com/#!/search/%23adeucamps
http://twitter.com/#!/search/musicaencatala
https://twitter.com/#!/who_to_follow/search/10-J
http://twitter.com/#!/search/%23santpere
http://twitter.com/#!/search/%23orgull
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23seguim
http://twitter.com/#!/search/%23catalanades
http://twitter.com/#!/search/%23aixino
http://twitter.com/#!/search/%23retallades
http://twitter.com/#!/search/%23municipals
http://twitter.com/#!/search/%23cogombre
http://twitter.com/#!/search/%23mamapor
http://twitter.com/#!/search/totssomguardiola
http://twitter.com/#!/search/%23incendis
http://twitter.com/#!/search/puntcat
http://twitter.com/#!/search/%23alguhohaviadedir
http://twitter.com/#!/search/acampadabcn
http://twitter.com/#!/search/frasesapmenangles
https://twitter.com/#!/search/%23iSad
https://twitter.com/#!/search/%23ripstevejobs
https://twitter.com/#!/search/%23thankyousteve
https://twitter.com/#!/search/%23stevejobs
https://twitter.com/#!/search/realtime/%23tradu%C3%AFmpobles

