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RESUM
L’objectiu d’aquest treball és explicar el recorregut que han hagut de superar
les dones perquè siguin acceptades en el món de l’esport, i la lluita que encara
avui tenen perquè se les valori pels seus èxits aconseguits. Els mitjans utilitzen
la seva vida privada i el seu cos com a excusa de desviament i deixar en
segon pla les seves metes esportives. A més a més ,hi ha una mostra, de set
peces periodístiques del tracte que tenen els mitjans de comunicació envers les
esportistes, comprovant així quina mena de tracta se’ls hi dona i quin paper
tenen en la construcció dels estereotips i prejudicis dins de l’àmbit sòciocultural. Aquesta mostra es concentra en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro
del 2016.
Paraules Clau: dona, esport, mitjans de comunicació, estereotips, Jocs
Olímpics.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es explicar el recorrido que han tenido que superar
las mujeres para que sean aceptadas en el mundo del deporte y la lucha que
aún ahora tienen para que se les valore por sus éxitos logrados; y no utilizar su
vida privada y su cuerpo como excusa de desvío para dejar en segundo plano
los logros conseguidos. Además hay una muestra de siete piezas periodísticas
del trato de los medios de comunicación hacia las deportistas, comprobando
así qué tipo de trata se les da y qué papel tienen en la construcción de los
estereotipos y prejuicios dentro del ámbito sociocultural. La muestra se
concentra en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Palabras Clave: mujer, deporte, medios de comunicación, estereotipos, Juegos
Olímpicos.
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ABSTRACT
The objective of this paper is to explain the struggle that women have had to
overcome in order to be accepted into the sports world. It demonstrates the
constant challenge of being valued for their achievements rather than being
judged for their private life and their physical appearance as an excuse to leave
in the background their personal merits.In addition, as an example, there are
seven newspapers articles addressing the issue which shows how the
communication media treats female athletes, thus proving what kind of
treatment they are receiving and what role they play in the construction of
stereotypes and prejudices within the socio-cultural field. The exhibition is
concentrated

in

the

2016

Olympic

Games

of

Rio

de

Janeiro.

Key words: women, sport, mass media, stereotype, Olympic Games
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1. INTRODUCCIÓ
El principal problema de la dona és la societat. Històricament se l’ha educat
amb un criteri de discriminació i inferioritat envers als homes, que li han fet
creure que és inferior per poder tenir-la sotmesa i al seu servei. Els estereotips i
els prejudicis sempre han sigut un impediment per a la dona per arribar als
seus objectius, entre els quals es troben els objectius professionals.
L’emancipació de les dones o l’alliberació de les dones va jugar un gran paper i
va ser l’inici d’un progrés, una lluita constant per crear-se un lloc digna i sense
infravaloracions dins d’una societat patriarcal, on només se la considera,
majoritàriament, un objecte sexual i a disponibilitat dels altres i no

d’ella

mateixa. Si parlem del món de l’esport, la dona ha trobat tot tipus d’obstacles
per poder arribar a practicar-ne un de manera lliure. Des de l’antiga Grècia, el
cos de la dona és considerat un temple de fertilitat i com a conseqüència un
cos no apte per la pràctica esportiva.
L’esport és una pràctica que aporta salut física i mental, i les nenes i les dones
creuen que, per culpa de l’educació que se’ls hi dona, no tenen la capacitat
masculina. Com a conseqüència, elles no desenvolupen mentalment les seves
habilitats i no dediquen temps al desenvolupament de les seves capacitats;
llavors tampoc desenvoluparan corporalment les seves habilitats físiques.
Si afegim el tracte i la visibilitat, quasi nul·la, del mitjans de comunicació cap a
l’esport femení que fomenten els estereotips i prejudicis establerts, es crea un
cercle viciós, on es posa en inferioritat la dona, es considera poc femenina
aquella que practica l’esport i es representa com a objectes sexual.
Però, per sort, amb el pas del temps, i sobretot gràcies a les reivindicacions, la
figura de la dona ha anat trencat aquests estereotips i prejudicis de la nostra
societat i ha anat aconseguint fer-se un lloc en el món esportiu.
Aquest treball tracta d’exposar el gran i dur camí que les dones han tingut, des
de fa sègles, i sorprenentment encara tenen i tindran perquè tant la societat
com la premsa, que no

valoren els seus èxits igual que els dels homes,

posant-les en segon pla, considerant-les objectes sexuals i infravalorant-les
només pel fet de ser dones.
3

L’objectiu d’aquest treball és analitzar i mostrar quines han estat les dificultats
que han tingut les dones per poder practicar l’esport i fins i tot dedicar-s’hi. Per
fer-ho es fa una mirada al passat per posar en context, quin és el paradigma
social que hi ha respecta la desvaloració de l’esport femení i quin paper hi
tenen els mitjans de comunicació. La premsa és qui dona a conèixer a la
societat aquests esportistes, per això un anàlisi de diferents diaris de paper,
mostra quina importància té l’esport femení dins del món del periodisme.
Aquesta anàlisi es centra en l’esdeveniment poliesportiu més important, Els
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro del 2016.
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2. REFERÈNCIAL TEÒRIC
2.1 PARTICIPACIÓ DE LES DONES AL LLARG DE LA
HISTÒRIA EN EL MÓN DE L’ESPORT
2.1.1 L’ANTIGA GRÈCIA
A l’antiga Grècia les dones gregues eren excloses de la vida política i encara
més de la participació esportiva. Es casaven sent adolescents, sense cap
poder econòmic, i tenien molts fills que sovint provoca una mort prematura.
A Atenes l’educació física només era permesa pels homes. Les dones, per la
seva banda eren mestresses de casa i es dedicaven a la cura dels nens i a
controlar els esclaus. De fet no se les permetia l’accés als estadis dels Jocs
Olímpics. No obstant, es van crear uns jocs en honor a Hera, un festival
exclusiu per a les dones, on hi participaven tant joves com adultes. Les
premiades eren coronades com en els Jocs Olímpics masculins.
Tot i que la submissió de les dones era genèrica, trobem algunes excepcions
que depenent de la situació geogràfica, les dones gaudien d’una educació
diferent. Per exemple les dones que es criaven a Esparta, eren ben
alimentades, amb privilegis, entrenades per desenvolupar les seves habilitats
esportives en àrees com el llançament de disc, javelina o córrer. Eren dones
independents que moltes vegades participaven en les concentracions
esportives que s’hi organitzaven, així com en diferents festivals.
Un altre exemple de supremacia de les dones sobre els homes, és el mite de
les dones de les amazones negres, que vivien separades dels homes establint
així un matriarcat, on tota dona tenia privilegis, com per exemple muntar a
cavall i lluitar amb arc. Només es trobaven amb els homes amb la finalitat de
reproduir-se.
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2.1.2 EDAT MITJANA
A l’Edat Mitjana, l’alta societat era l’afortunada de poder gaudir dels
esdeveniments esportius. A través dels escrits del poeta V, Sidonius
Apolinaries (citat per Macias 1999), es sap quin tipus d’activitats esportives es
practicaven

durant

aquest

període.

L’alta

societat

era

qui

gaudia

d’esdeveniments esportius i tant homes com dones jugaven a pilota sense cap
tipus de discriminació.
En l’Alta Edat Mitja, segons De La Vega (citat per Macias, 1999), la dona tenia
més presència social. Les dones que pertanyien a la noblesa a part de ser
educades en l’àmbit de les humanitats, també aprenien cant, escacs, música i
dansa. En quant a l’art es troba la presència femenina en quadres on hi
apareixen practicant el tir, amb arc, el rem, jugant als escacs i caçant entre
altres.


Segle XVI i XVII : a Anglaterra la Reina Isabel I era una aficionada a la
caça, una activitat de gran interès per els dos sexe i per qualsevol classe
social.



Finals del segle XVII: a Venècia s’organitzava una regata anual per
dones. A Escòcia s’organitzava un partit de futbol entre dones casades i
solteres.



Finals del segles XVII: les dones jugaven al criquet, però només
ocasionalment.



Segle XVII i XVIII: a Gran Bretanya, on hi havia diferents tipus de joc de
bitlles, que era una activitat considerada masculina, les dones també hi
jugaven sense cap problema, tampoc hi havia cap tipus de discriminació
en la pràctica de la caça.



En el segle XVIII:

a Sussex, sud d’Anglaterra, segons la revista

Sporting Magazine (citat per Macias,1999) les dones van ser famoses
pel joc de criquet.
El model que avui en dia hi ha de l’esport ens arriba d’Anglaterra. Les dones
amb el pas del temps han passat de ser unes meres espectadores a participar
en les activitats esportives, revocant així la idea de la dona és el sexe dèbil.
6

Al segle XIX el desenvolupament del l’esport femení està lligat al moviments
d’emancipació femenina. Una emancipació que fer aflorar el que era evident: la
presència de les dones a l’esport era mínima. Segons Macias (1999), hi ha
dues forces culturals que entraven en conflicte sobre l’esport femení:
1. La necessitat de conduir l’educació femenina cap a la maternitat, ja que
es considerava més important que la intel·lectual. Els teòrics afirmaven
que l’educació intel·lectual li restava energia a la reproducció. Cal
destacar que en l’etapa victoriana l’ideal de la dona era ser modesta,
delicada, elegant, submisa, entre d’altres.
2. Hi va haver demandes des de la classe burgesa perquè hi hagués un
canvi

en els drets de les dones, entre els quals estaven els de

l’educació i desenvolupament professional. L’emancipació de les dones
va ajudar en aquesta amb la lluita. Un cert nombre de dones van buscar
oportunitats per tenir drets sobre les decisions dels seus propis cossos.
Al final del segle, la participació de la dona en l’activitat física augmenta
però tot i així els estereotip sobre l’esport i la dona van romandre.
Al segle XIX i al segle XX tot i les millores de qualitat de vida gràcies a la
industrialització i els avenços en diferents aspectes de la vida quotidiana les
dones no van notar aquesta millora en el paper social i, per tant el seu rol
seguia sent el de cuidar de la llar, els nens i els marits. Els seus rols seguien
predeterminats i eren considerades inferiors i dependents dels homes.
Una important fita en el segle XIX va ser el sorgiment els primers moviments
sufragistes reivindicant el seu dret a vot, el qual els hi era negat.
A nivell d’Espanya partir de mitjans d’aquest segles les dones van ser
protagonistes de nombroses moviments de protesta i reivindicació feminista:


1857: les socialistes utòpiques de Cadis reivindica la emancipació de la
dona.



1861:

Concepción

Arenal

reivindica

la

capacitat

intel·lectual

i

professional femenina.


1872: el Congres Obrer de Saragossa va reconèixer el dret de les dones
a la feina extra-domèstica.
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1892: l’escriptora Pardo Bazán va denunciar la discriminació de les
dones en el àmbit domèstic i va declarar : “Cuando las mujeres fueron a
matricularse por primera vez en las universidades europeas resultó que
no estaba prohibido: por qué no se había pensado que lo llegaran a
hacer nunca. Por qué se había identificado lo meramente humano con lo
que era propio del barón.”

Va ser quan les dones es situen en el centre d’atenció i a l’esfera política; i es
comença a plantejar “Què els hi convenia a les dones?”
Aquestes protestes van coincidir amb les protestes del moviment obrer, i tot i
les reivindicacions formaven part d’aquest moviment, era clar que els obrers
eren reticents a la igualtat amb les dones, inclòs després que la feminista i
socialista Clara Zetkin proposés la commemoració del Dia Internacional de les
Dones l’any 1910, a la II Trobada Internacional de Dones Socialistes.
En el segle XX si parlem de feines remunerades podem trobar que les dones
sent solteres, només podien aspirar a fer feines domèstiques a treballar en
fàbriques en condicions precàries per les que eren de classe baixa.
Per la seva banda les dones de classe alta, tenien altres oportunitats i moltes
no necessitaven o no volien treballar. A finals del segle XX comencen a sorgir
diferents ocupacions laborals per a les dones que es podien permetre una
major escolarització, ja que era necessari estar instruït per poder dur-les a
terme tot i que la majoria de les ocupacions eren del sector terciari.
L’any 1882 Correus i Telègrafs comencen a admetre a dones i més endavant
el 1918 ho comença a fer l’administració pública, cosa que crea la feminització
d’alguns llocs de feina burocràtica, ja requereix la necessitat de paciència i
resolució de feines rutinàries, aptituds que se li atribuïen a la dona.
En quant a les motivacions per treballar de les dones del segle XX i XXI, podem
diferenciar les de classe mitjana-alta, que buscaven la independència
econòmica així com la promoció professional; i les de classe baixa que a part
de subsistir amb el que tenien, també buscaven guanyar mèrits i millorar la
seva posició social.
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A finals del segle XIX principis del XX apareix un nou moviment femení que
donaria pas a un altre model de dona, una dona independent, amb estudis
superiors i econòmicament autònoma que va rebutjar el culte a la veritable
feminitat, aquesta nova figura femenina va ser discutida per les pròpies dones i
els homes durat la primera meitat del segle XX.
En els Estats Units en el segle XX, es van crea uns programes de l’activitat
física de joves i dones que tenien per objectiu millorar l’estat de salut. Sorgeix
una nova visió sobre la dona, una dona més independent. Després de la Primer
Guerra Mundial, també als Estats Units va començar una era de prosperitat i
optimisme, això va tenir una repercussió al món de l’esport entre els anys 20 i
60, fent augmentar el nombre de participants femenines en diferents modalitats
esportives, tot i que encara hi havia poques oportunitats per accedir-hi. Durant
els anys de la Primera Guerra Mundial, les dones educadores físiques van tenir
l’experiència de conduir programes esportius per el Departament de
Guerra(Macias, 1999).
Segons Morrison, (citat per Macias ,1999) es van crear institucions per impulsar
l’esport femení als Estat Units. Una de les més destacades va ser ALAW
(Association for Intercollegiate Athletics for Women), que va lluitar per:


Dissenyar i crear oportunitats esportives per a les dones esportives.



Defensar la igualtat en l’esport i en l’atletisme entre totes les dones.



Promoure la justícia en el recolzament d’ingressos públics i no públics
per l’esport.

2.1.3 ELS JOCS OLÍMPICS
El Comitè Olímpic Internacional va ser fundat al 1984 on, per descomptat tots el
membres eren homes. Els primers Jocs Olímpics de l’Era Moderna es van fer a
Atenes al 1896. Barón Pierre Couberín, creador del Jocs Olímpics Moderns al
1888, no estava gens a favor de la presència de dones en els Jocs Olímpics.
Va afirmar en una ocasió que les dones només se les podia gloriar depenent
del número de fills que tenen i que només s’havien d’ocupar d’estimular els
seus fills a ser millors.
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Donat que els Jocs Olímpics es van crear exclusivament per homes blancs i de
classe alta, on les dones no eren benvingudes, els Jocs Olímpics de l’Era
Moderna ho van veure com una oportunitat per preparar els homes pel servei
militar.
Al 1900 i al 1904 els esdeveniments dels Jocs Olímpics es van organitzar a
través dels Comitès Organitzadors de París i Sant Lluis i no pas el Comitè
Olímpic Internacional, cosa que es va veure reflectida en la programació dels
Jocs, on les dones van ser admeses.
El 1904 es van celebrar al Sant Luís on el Comitè Olímpic Americà va declarar
que la participació femenina en la modalitat del tir amb arc era només una
exhibició i on va declarar que estava en contra de la participació femenina en
els Jocs. En canvi a Londres, el Comitè Olímpic del 1908 va admetre a les
dones en les modalitats de aquàtiques, de gimnàstica, tenis, arc i patinatge en
format exhibició i sense una participació activa.
Al 1912 la Federació Internacional de Natació, va promoure l’admissió de les
dones en la seva modalitat. Aquell mateix any el Comitè Olímpic Suec va
acceptar que les dones competissin en la modalitat de natació, com a
competició pròpiament dita i no com a exhibició.
Una fita important per l’esport femení va ser la fundació de la Federation
Femenine Sportive de France (FFSF)per Alice Miliat, al 1917. Una federació de
gimnàstica i activitat física que es dedicava exclusivament a l’activitat femenina,
que va suposar, un important grup de pressió per l’esport femení. A Monte
Carlo el 1921, un grup de dones més Miliat van organitzar una trobada atlètica.
Gràcies a aquest esdeveniment va augmentar el moviment internacional
d’esport femení i el seu desenvolupament(Macias, 1999).
L’any 1922, finalment es va crear les primeres Olimpíades de Dones, però
tampoc van estar exemptes de polèmica, ja que es van veure obligades a
canviar el nom a Jocs del Món de Dones, pel fet que la COI reclamés el dret
exclusiu del mot olímpic. Es van estar celebrant cada quatre anys com els Jocs
Olímpics i van haver quatre edicions. Segons Hargeaves, (citat per Macias
1999): 1)la segona es va celebrar a Suècia, on hi van participar 10 països; al
10

1930 a Txecoslovàquia, amb la participació de 17 països i; 3) la última edició es
va fer a Londres el 1934 on van participar dos països més que la última edició.
A tot això, paral·lelament, es va tornar a denegar la sol·licitud de la participació
de les dones al Jocs Olímpics.
Va haver molts debats sobre la participació de les dones a les Olimpíades
tradicionals, ja que les els Jocs del Món de les Dones estaven sent tot un èxit.
Veient l’auge de participació d’aquest últim la International Amateur Athletic
Federation (IAAF), òrgan de govern de l’atletisme mundial, va voler absorbir la
Federation Sportive Femenine Internationa (FSFI), fundat amb la consolidació
dels Jocs del Món de les Dones. La IAAF va recolzar la participació de les
dones als Jocs Olímpics del 1928 a Amsterdam. Finalment, i tot i la pressió
d’altres sectors perquè les dones no participessin, aquell mateix any les dones
van poder participar-hi.
Tot i la participació, la COI i els mitjans de comunicació van deixar la seva
postura sobre aquesta participació en la modalitat d’Atletisme, ja que titllaven a
la dona de fràgil per córrer distancies llargues. El resultat d’això va suposar la
retirada dels 800 metres fins al 1960.
El 1930 el Comitè no va tenir més remei que admetre a les dones en la
modalitat d’atletisme, ja que el president Gustavius Kirby , president de la Unió
d’Atletisme Amateur a Estats Units i membre de la IAAF, va amenaçar que
retiraria els atletes masculins si no admetien a les dones. Per la seva banda,
anys mes tard, Juan Antoni Samaranch va afirmar que “afortunadament, la
mentalitat respecte a les dones ha evolucionat enormement amb el pas del
temps, el que, naturalment, ha repercutit en el Moviment Olímpic“ però encara
així, sent ell president del COI al 1980, de 117 membres del Comitè, només 16
eren dones (Rodríguez, Martínez i Mateos 2005).
A partir del 1980 la Secció de Promoció de la Dona del COI, promourà l’esport
femení i s’exigirà de manera obligatòria que tots aquells esports que pretenen
figurar en el programa Olímpic haurien d’incloure la celebració de proves
femenines (Rodríguez, Martínez i Mateos 2005).
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El 1992 es va celebrar els Jocs Olímpics a Barcelona, on l’esport femení va
tenir una gran repercussió. La participació femenina va guanyar la medalla d’or
a judo i vela, plata en gimnàstica rítmica i dobles en tenis i per últim medalla de
bronze en tenis individual.
La dona va anar accedint de mica en mica i amb enormes dificultats a la
pràctica de l’esport de tot tipus, superant les barreres que s’ha anat trobant pel
camí. Segons Coubertin els Jocs Olímpics són un exemple de que el paper de
la dona era simplement decoratiu. Alice Milliat, pionera de l’esport femení a
França, exigia la participació en els Jocs Olímpics, això va donar lloc a la
creació d’uns Jocs paral·lels amb una important

participació, en augment,

tenint així com a conseqüència la inclusió progressiva de les dones en el
moviment olímpic i en la diferents disciplines esportives.
Figura 1. L’evolució de la participació de la dona al llarg de a història en els
Jocs Olímpics

Font: International Olympipc Comittee. (2016)
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Figura 2. L’any en que han sigut introduïdes les diferents modalitats esportives
femenines.

Font: International Olympipc Comittee. (2016)
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2.2 L’ESPORT FEMENÍ A ESPANYA
En el cas d’Espanya no hi hauria una reforma educativa envers a les dones fins
a principis del segle XX, els esports “aptes” per les dones es van anar
incorporant a les escoles de mica en mica, com per exemple la gimnàstica
rítmica, sueca i la dansa.
Ja en el 1909 l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona, introdueix
entre les seves activitats classes d’educació física. Però van ser sobretot els
clubs els impulsors de la pràctica esportiva de les dones, ja que les dones que
pertanyien a la classe burgesa se’ls i permetia practicar esports com el golf i el
tennis. Posteriorment es va introduir el patinatge, el tir amb arc i la natació com
a esports preferits per les dones. Tot i aquest avenç, la presencia de la dona
encara seguia sent escassa i majoritàriament es dedica a fer acta de presencia
(Macias, 1999).
En els anys vint es posa de moda l’excursionisme i, augmenta l’interès per
l’esquí i el ciclisme. Gràcies a això apareix la Societat Cultural Esportiu a
Madrid i Barcelona amb l’objectiu d’impulsar l’esport entre les dones de classe
social mitjana-baixa (Institut de la Dona, 1990).
Dades facilitades per l’Institut de la Dona (1990) ens indica:


1924: Espanya va enviar dues atletes als Jocs Olímpics de París: Rosa
Torres i Lili Álvarez però la Federació Internacional d’Atletisme els hi va
negar la participació.



1928: creació del primer club femení d’esport a Barcelona, anomenat
Club Femení d’Esports.



1931: celebració dels Campionats d’Espanya d’Atletisme Femení.



1935: creació del Club d’Esports Femení a Madrid. Es celebra el Primer
Campionat d’Espanya de Cross Femení.



1936: celebració de les proves per nenes i nens pels campionats
escolars d’atletisme.

L’esclat de la Guerra Civil va suposar un retrocés respecte als avenços
aconseguit de la dona en l’esport. Ideològicament el règim franquista es va
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tornar als prejudicis i a la idea que el paper de la dona havia d’estar a casa, ser
submisa primer davant del seu pare i més tard al seu marit. En el cas espanyol,
com la majoria dels règims autoritaris, la dona es converteix en un element
anomenat “temple de la raça”; el cos de la dona era considerat com un temple,
ja que és la única capaç de gestar un fill i assegurar la raça pura.
La dona és vista com a superior per les seves virtuts físiques però això només
serveix per excloure-la de la vida pública i per exercir un control sobre el seu
cos i les seves actituds. En el cas d’Espanya, el país era confessional on
l’església tenia un gran poder i una gran influència sobre tota la societat així
com sobre el govern, així mateix també marcava les pautes de la moralitat
pública com per exemple la manera de vestir o el comportament social
(Macias,1999).
A nivell cronològic a continuació es destaquen les fites relacionades amb el
paper de la dona i l’esport durant el franquisme:


1953: s’obliga l’ensenyament esportiu i de gimnàstica.



1960: les dones participen per primera vegada als Jocs Olímpics
(Roma).



1961: es crea l’INEF ( Institut Nacional d’Educació Física) però només hi
poden accedir els homes.



1972: Joc Olímpics de Munich Espanya envia tres gimnastes, tres
nadadores i una tiradora d’arc.



1976: en els Jocs de Montreal hi van anar tres gimnastes espanyoles,
sis nadadores i una atleta.



1977-78: augmenta el número d’esportistes de sexe femení, apareixen
esportistes d’elit i la premsa, per primera vegada parla dels assoliments
esportius femenins.



1978: amb la Constitució l’esport és un dret per a totes les persones
sense diferenciar el sexe.

No és fins als inicis de la restauració de la democràcia que s’accepten les
dones a la majoria de modalitats esportives (Jiménez, 2005).
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1980: Jocs Olímpics de Moscou Espanya va enviar a tres gimnastes,
cinc nadadores i dos atletes.



1981: en el Comitè Olímpic Internacional en el Congres de BadenBaden, es van escollir a dos dones per ser membres.



1984: en els Jocs de Los Angeles dues atletes, sis gimnastes esportives,
quatre gimnàstiques rítmica, tres nadadores, dues tiradores amb arc, i
una tiradora olímpica.



1988: Jocs Olímpics de Seül el total de participació augmenta a un 32%
en diferents modalitats: vela, tenis, natació, natació sincronitzada,
gimnàstica, tir amb arc, gimnàstica rítmica, tir olímpic i tae-kwondo.
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2.3 OBSTACLES PER LA DONA PER LA PRÀCTICA
ESPORTIVA
2.3.1 ESTEREOTIPS
El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, defineix la paraula estereotips com
un conjunt d’idees que un grup o una societat obté a partir de les normes o dels
patrons culturals prèviament establerts.
Els estereotips són creences, valors i normes que estan implícites a la societat,
acceptades per la majoria que reflecteixen els papers assignats als homes i a
les dones. Marquen el comportament de les persones i es evident que es un
producte determinat pel context històric, cultural i social. Aquests estereotips
marquen el comportament i limiten la llibertat i la espontaneïtat. Òbviament aquí
també entren els trets que són adjudicats a cada sexe, així que mentre al sexe
masculí se li atribueix la competitivitat, l’agressivitat i la independència i; al sexe
femení se la relaciona amb la submissió i la passivitat (Gamarrik, 2009).
La dona i el seu cos sempre han sigut un motiu de discussió i, en l’àmbit de
l’esport, la qüestió s’enfoca en quins esports podia practicar i quins no.
Segons García i Asins, (citat per Rodríguez ,Martínez i Mateos 2005) el sexe es
converteix en objecte discriminatori en les activitats esportives, i ser del sexe
masculí és un avantatge indiscutible dins del món esportiu. Tot i que hi ha una
progressiva incorporació de la dona en la participació esportiva, encara avui hi
ha una desigualtat considerable entre home-dona dins d’aquesta pràctica. Allò
que és femení o masculí no deixa de ser una construcció social.
Per això en l’etapa de l’adolescència, apareix la necessitat, de tant dels nois
com de les noies reafirmar la seva sexualitat és major. En el cas dels nois
lluiten per negar el seu “aspecte femení” i alhora tenen la necessitat de
demostrar la seva masculinitat.
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Aquests rols es defineixen cada vegada més amb en el procés de socialització,
ja que és quan entren en contacte amb el model de masculinitat i feminitat i les
pautes de conducte d’homes i dones en l’àmbit social i cultural (Puig,1986).
En els seus orígens l’esport exclou en dos sentits: el primer té a veure amb la
classe social, els podria practicar si formaves part de l’elit social i dins d’aquest
es reduïa en un grup on la seva pràctica es limitava al sexe masculí, és un
paradigma on es situava a la dona en absoluta inferioritat.
L’esport es converteix en un mitjà educatiu per formar aquells que es
consideraven futurs dirigents de la nació, adquirint valors, d’exaltació de la
virilitat que desemboquen en la homenia i aquesta era definida com “l’ideal
moral”, l’autentica forma de ser, ja que ser esportista equivalia a ser cavallerós i
viril.

2.3.2 OBSTACLES BIOLÒGICS
Les diferencies físiques entre els dos sexes eren la força lligada a allò masculí
i la debilitat a allò femení. Aquesta idea legitimava la diferència entre homes i
dones, no només en el àmbit de l’esport sinó també en les diferències socials,
polítics i econòmics. Això també es feia servir per sostenir que l’esport era
perillós per la salut de la dona que estava relacionada amb l’assignació de la
capacitat de tenir fills.
Les diferències físiques entre homes i dones no són cap secret, però no són
motiu per justificar les diferències i la discriminacions que ha patit la dona al
llarg de la història. Més que el sexe, és la talla i la massa muscular els factors a
tenir en compte dins del rendiment esportiu.
Respecte a la massa muscular, els homes acostumen a tenir-ne més i se’ls hi
desenvolupa més ràpid a causa del nivell de testosterona, ja que tenen 20
vegades més que les dones. És per això que les dones tendeixen a acumular
més grassa i a tenir una capacitat muscular més petita. Però des dels 6 anys
fins als 12 la capacitat de produir i cremar grassa tant en les nenes com en els
nens és equivalent.
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En els esports de força i potència, la grassa és un desavantatge. En la velocitat
les dones solen ser més lentes a causa de la pelvis, ja que la tenen més ampla
i això fa que corrin amb menys velocitat Cal destacar també que la caixa
toràcica de la dona resulta ser més petita, i per tant la capacitat pulmonar és
d’un 20% menys. Per contra el sistema nerviós femení respon més ràpid
(Zamora,1998).
Segons Macias (1999), el factor de la força es divideix en dos part:


La força total de les extremitats superiors: en les dones és d’un 40%
a un 50% més baixa que en els homes.



La força total de les extremitats inferiors: en les dones és un 20% a
un 35% més baixa que en els homes. Però tot i així la força de les
cames és casi igual a ambdós sexes.

Els homes són més grans físicament per naturalesa, tot i que hi ha excepcions,
i això també repercuteix en la mida dels òrgans, com per exemple el cor. El cor
en els homes és més gran però per contra el cor de les dones transporta més
oxigen (Zamora,1998).

2.3.3 OBSTACLES SOCIALS
Es van crear exercicis que fossin adequats per a la dona i des d’ una
perspectiva maternal. Segons Vázquez (2002), la concepció històrica del cos
femení es situa en la base de l’educació de la dona i en concret de l’Educació
Física. Els motius biològics eren, i es pot dir que a dia d’avui encara són, el
motiu que ha condicionat a la dona. És per aquest motiu que no és fàcil arribar
al canvi del pensament social de que el cos femení només li pertany a la
pròpia dona, i no als altres.
Què vol dir que el cos de la dona no li pertany a ella sinó als altres? Doncs que
en primer lloc, es creia fermament que servia com a receptor dels fills; en
segon lloc com a conquesta i possessió de l’home per el qual a d’estar guapa;
finalment des d’una perspectiva social es veu com a objecte reproductor de la
pròpia societat. Aquestes raons han evitat que la dona al llarg de la història
utilitzi el seu cos amb llibertat i com a conseqüència hi ha una falta
d’experiència corporal pròpia(Macias,1999).
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Podem comprovar que el fet de considerar que com que el cos femení és l’únic
que te la capacitat de tenir fills automàticament se li atribuïa la capacitat de
donar-los l’atenció que necessiten, això feia que qualsevol home que
demostres atenció als seus fills, automàticament era socialment reprimit.
Aquests conceptes serviran per reforçar la divisió de sexes i veureu com l’estat
natural de les coses.
Altres autors consideren que la dona és esclava de la societat patriarcal i
capitalista i que l’esport contribueix a aquesta divisió sexista. Brohm, (citat per
Rodríguez, Martínez i Mateos, 2005), ens fa reflexionar sobre els esports que
es decideixen aptes o adequats per a la dona són una sistematització dels
mites sobre criatures femenines: la dona sirena, el mite de l’esvelta, la bellesa
visual...que es fan evidents amb la natació sincronitzada o la gimnàstic rítmica.
El que es busca per exemple amb aquest dos esports és potenciar els valors
femenins.
Andrée Michel (1987) senyala que els estereotips sexistes, al igual que els
racistes tenen una funció social: recolzar i justificar, la situació de dependència i
de desigualtat en la que es troba la dona i que no és nou sinó que tenen unes
arrels històriques.

També defensa que els estereotips varien segons la

societat.
A quasi totes les societats contemporànies s’observa la tendència a representar
els estereotip sexistes masculins i femenins de manera que s’infravalora la
dona i a les nenes i, per contra es sobrevalora als homes i als nens. Els llibres
infantils, són un dels agents més eficaços de transmissió de normes, valors i
ideologies sexistes.

2.3.4 ALTRES OBSTACLES
Segons Álvarez (citat per Macias, 1999), l’esport està lligat amb el temps lliure.
Diferents estudis afirmen que la dona té, menys temps d’oci, ja que malgrat
tenir menor presència en el mercat laboral, també arrastrava la feina
domèstica. Al llarg de la història, les dones s’han vist com elles mateixes han
hagut de ser productiva i alhora reproductiva. Amb la Revolució Industrial hi ha
un abans i un després sobre el concepte temps lliure, ja que al haver un horari
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de treball, es va crear una nova disciplina on la gent organitzava el temps a
partir de la feina. Per altre banda hi ha la feina reproductiva, que al contrari de
la productiva, aquesta no esta remunerada. Dins dels estudis nomenats abans,
les dones manifesten la necessitat de disposar de més temps lliure, això no vol
dir que demanin menys hores de feina, sinó de disposar d’uns horaris més
favorables per poder invertir el temps lliure d’una manera més eficaç en les
seus desitjos, ja que les dones tendeixen a invertir el seu temps lliure en la
feina domèstica (Vázquez, 2002).
Després està el debat o la discussió de com es concep el fet de fer esport
segons els sexes: el sexe masculí ho fa per tenir una major capacitat per l’acció
en canvi la dona practica esport perquè ho veu com una millora de l’aparença
física i fins i tot una millora de la capacitat de seducció (Rodríguez, Martínez i
Mateos, 2005).
Una cosa que ens ha quedat clara, és que al llarg de la història, i fins i tot en
l’actualitat la dona sempre ha viscut en funció dels demés, ja sigui per el pare,
el marit o els fills i això ha tingut com a conseqüència la incapacitat de poder
tenir una experiència corporal pròpia gratuïta. Ens referim a experiència
corporal gratuïta quan parlem del temps que es gasta en la satisfacció pròpia
basada en el moviment i en gastar energia. Per culpa d’aquesta limitació la
dona perd l’interès en l’edat adulta en l’esport (Vázquez, 2002).
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2.4 DONES PIONERES
Davant de tots el obstacles que patit la dona que hem analitzat en els anteriors
apartats, trobem algunes dones que, malgrat l’època en que els tocar viure, van
trencar amb les regles socials de llavors.
Aquest apartat destaca a les figures femenines més importants de la història
que han trencat amb accions i paraules tot tipus d’estereotips i prejudicis que la
societat a establert per la dona. Cada una d’elles és un exemple de superació i
valentia per tot allò que han aportat en el món esportiu femení.
CHARLOTTE COOPER: va néixer al Regne
Unit al 22 de setembre del 1870, tenista cinc
vegades campiona del Torneig de Wimbledon
i primera campiona dels Jocs Olímpics del
1900 de la modalitat de tennis individual i
dobles mixtos.

Font: pàgina web del diari La Vanguardia

LILI ÁLVAREZ: nascuda al 1905 a Roma al
9 de Maig i morta a Madrid al 1998. Va ser
una poliesportista espanyola que va destacar
en tennis i patinatge. Va ser la primera
esportista espanyola en participar en el Jocs
Olímpics al 1924.

Font: pàgina web del diari AS

GERTRUDE EDERLE: va néixer el 1905 a Nova York i va
morir al 2003. Nadadora de competició nord americana, sent
la primera dona en creuar nadant el Canal de la Mancha
batent el record, el qual va ser establert per un home.
Font: pàgina web d’El aula de la Ratita
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MARGOT MOLES: va néixer el 12 d’octubre del 1913
a Barcelona. Va ser poliesportista, però és en la
modalitat d’esquí on es va convertir en la primera
espanyola en participar en el Jocs Olímpics d’Hivern
a Alemanya al 1939.

Font: pàgina web del diari El País

ALICE COACHMAN: va néixer el 9 de
novembre del 1922 als Estats Units i va
morir el 14 de juliol del 2014. Va destacar
en el món del salt d’altura. El 1948 va
guanyar la medalla d’or en la modalitat de
salt d’altura en el Jocs Olímpics de
Londres, convertint-se així en la primera
dona negra en guanyar una medalla d’or
Font: pàgina web de la Libertad Digital

Olímpica.

MAMIE JOHNSON: va néixer el 27 de setembre
del 1935 als Estats Units, es va convertir en la
primera dona pitcher de la història del beisbol
de la Negro League.

Font: pàgina web de Ron Kaplan’s Baseball Bookshelf
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JANET GUTHIER: nascuda el 7 de
març del 1938. Al 1976 es va
convertir en la primera dona en
participar en les proves de la
NASCAR.
participar

L’any
en

d’Indianapolis,

les
la

següent
500
carrera

va
milles
més

important dels Estats Units.
Font: pàgina web de Madison

LIDIYA SKOBLIKOVA: va néixer el 8 de març del 1939
a la Unió Soviètica. S’ha convertit en la primera dona en
guanyar, sis ors Olímpics en els Jocs Olímpics d’Hivern
entre els anys 1960 i 1964. Els ors se’ls va endur per la
modalitat de patinatge de velocitat sobre gel.

Font: pàgina web de la Wikipedia

BILLIE JEAN KING: va néixer el 22 de
novembre

del

1943

als

Estats

Units,

considerada una de les atletes femenines del
tennis més grans de la història, ja que va
debutar i conquerir premis tant en la
modalitat de tennis individual, dobles femení i
dobles mixtos. Va ser la primera dona que va
guanyar una final contra un home al 1973 en
un partit d’exhibició.
Font: pàgina web del diari The Guardian
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KATHRINE SWITZER: va néixer al 1947 als
Estats Units. Va ser la primera dona en
córrer la marató de Boston al 1967, tot i que
la van intentar fer fora, va poder acabar-la.
Llavors

les

dones

encara

no

podien

participar en cap cursa. Al 1974 va guanyar
la seva primera marató i el 2017 amb 70
anys va acabar la Marató de Nova York.
Font: pàgina web de Boston Magazine

ENRIQUETA BASILIO: nascuda el 15 de
juliol del 1948. Dedicada al món de
l’atletisme, va ser la primera dona que va
encendre el peveter dels Jocs Olímpics
del 1968 a Mèxic. Quan va encendre el
foc va declarar: "Creo que no solamente
encendí el pebetero olímpico. Encendí el
corazón de las mujeres, la lucha por la
justicia, por la equidad; la lucha por la
igualdad".
Font: página web de la Wikipedia

JUTTA KLEINSCHMIDT: nascuda el
29 d’agost de 1962 a Alemanya, ha
estat la primera, i única, dona que ha
guanyat l’edició París-Dakar en el
Ral·li Dakar del 2001.

Font: Pàgina web del diari Marca
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MIRIAM BLASCO: va néixer el 12 de
desembre de 1963. Judoka coneguda per
haver guanyat una medalla d’or olímpica en
la modalitat de Judo femení de pes lleuger
(56kg), sent la primera dona espanyola.

Font: pàgina web del diari Eurosport

GERLINDE KALTENBRUNNER: va néixer
el 13 de desembre del 1970 a Àustria, va
ser la primera dona en ascendir els vuit mil,
catorze muntanyes que arriben als 8.000 m
d’altitud, o més, sense fer servir bombones
d’oxigen.

Font: pàgina web de Tatoo Adventure Gear

MANON RHEAUME: nascuda el 24 de
febrer del 1972 a Canadà, la primera
dona en jugar en equip masculí en la
National Hockey League. Des de
llavors va obrir camí a les noies en el
món del Hockey sobre gel.
Font: pàgina web de KPUG
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2.5

LES DONES EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ

A nivell mundial, la redacció de la Carta de les Nacions Unides al 1948 suposa
una important fita per la reivindicació de les dones per aconseguir la igualtat.
Pel que fa Espanya, s’estableix la Llei Orgànica 3/2007 de Igualtat efectiva
entre dones i homes, document que recull de manera específica el recolzament
jurídic i institucional per les dones. Però és ben sabut que tot i haver-hi una llei
que ho estableixi i la voluntat política perquè així sigui, falta de la voluntat social
en tots els seus àmbits. És per aquesta manca de voluntat que encara avui dia
hi ha una desigualtat notable, on la dona encara cobra un 12% menys que els
homes en certs càrrecs professional tot i realitzar les mateixes funcions i
ocupar el mateix càrrec.
Respecte els mitjans de comunicació, Gyle Tuchman (1979), va realitzar un
estudi demostrant el que era evident, que existeix una “aniquilació simbòlica”
de les dones en els mitjans de comunicació. La presència de la dona en la
premsa segueix essent escassa en les seves dos vessants, com a professional
de la informació i com a subjecte.
Un altre estudi, el de Projecte de Monitoreix Global de Medis (2015), conclou
que les dones periodistes en la premsa ocupen un 44% dels llocs, un 10% més
que el 2010; la radio al 2010 eren un 32%; i al 2015 van passar a ser el 59% i
la televisió del 58% al 64% La presència de les dones ha augmentat però
segueixen sent els homes qui tenen la major, per no dir casi absoluta,
presència en els càrrecs de responsabilitat i presa de decisions en el món dels
mitjans de comunicació.
A continuació es mostra una taula i un gràfic analitzant les dues vessants que
afecten al sexe femení en la comunicació:
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Figura 2. Temes que cobreixen les periodistes i els periodistes

Temàtica

Periodistes
DONES

HOMES

%

N

%

N

Polític i govern
Economia

5%
8%

6
10

9%
11%

9
11

Ciència i Salut
Social i Legal

4%
73%

5
96

2%
58%

2
56

Crim i Violència

5%

6

6%

6

Celebritats, arts i mitjans ,
esports
Altres

6%

8

13%

13

1%

1

0%

0

100%

132

100%

97

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Informe Nacional (2015)
Tot i que hi ha més periodistes dones, en les dades que s’han analitzat,
observem que tant les dones com els homes predominen en la temàtica social
i legal, perquè les noticies analitzades de l’estudi són majoritàriament d’aquest
àmbit, però també es comprova que hi ha una major concentració de dones en
l’àmbit social, mentre que els homes estan més diversificats. S’observa també
que la presència dels homes en la temàtica dels esports és més que el doble
que les dones.
Figura 3. Percentatge de dones que hi ha en funció de quin paper tenen dins
del mitjans de comunicació
Altres
Opinió popular
Testimoni
Experiència…
Experta o…
Portaveu
Subjecte
No especificat
0%

Porcentatge de les
dones

10%

20%

30%

40%

50%

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Informe Nacional (2015)
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Observem

com

el

percentatge

de

dones

expertes

o

comentaristes

protagonistes de les noticies és el més baix, no arriba ni el 10%, veient així com
s’infravalora de manera important la opinió experta femenina.
Les dones encara han de trencar aquesta teulada de vidre creada per la
societat patriarcal, plena de estereotips i de prejudicis

que infravaloren la

capacitat de les dones davant d’un càrrec de responsabilitat sigui quin sigui
l’àmbit en que es trobi.
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2.6

LES DONES ESPORTISTES REPRESNTADES
EN ELS MITJANS DE COMUNICAIÓ EN ELS
JOCS OLÍMPICS DEL 2016

L’esport és un àmbit on es desenvolupa els valors tradicionalment considerats
masculins: superació, competitivitat, disciplina, sacrifici i èxit. S’ha convertit en
l’espai natural de domini masculí. Natural per què? Perquè suposadament el
cos dels homes està més preparat, en el que respecte el desenvolupament físic
(Gamarrik, 2009).
És obvi que per dedicar-se a l’esport es requereixen exigències físiques i
mentals, i això permet a les dones trencar amb els estereotips establerts que
se’ls imposa, ja que la societat té la idea que només el sexe masculí té la
capacitat de superar-les. Les dones esportistes confirmen que les dificultats
que tenen per arribar a la pràctica esportiva és per culpa dels estereotips
socials, no per les “limitacions” físiques del cos femení sinó per la falta de
reconeixement, per part de la societat, dels èxits femenins en l’àmbit esportiu.
Això és el que marca la línia de dificultat que es troben moltes dones al voler
dedicar-se a l’esport (Martín,2006).
Varis estudis sociològics confirmen que hi ha una discriminació cap a dones en
el món esportiu, ja que, es considera més valuós allò relacionat amb el sexe
masculí. Al llarg de la història les dones han hagut de lluitar per fer-se un lloc ,
ja que sempre s’ha considerat a la dona inadequada per a la pràctica esportiva.
També cal destacar que la diferència a nivell de joc, no referint-se a la qualitat
sinó a les concentracions esportives, és a causa de la significativa diferència
dels recursos econòmics i l’atenció dels mitjans de comunicació.
Aquests mitjans de comunicació el que fan és fomentar els estereotips ja
establerts per la societat, donant més visibilitat als esports masculins i més
models a seguir a ells i menys a elles. El tracta de la premsa, és òbviament per
diversos interessos, ja que el patrocinadors que inverteixen volen que el seu
producte arribi a la major públic possible, si l’esport femení és devaluat per els
mitjans és normal que aquestes empreses no vulguin invertir-hi. Si l’esport
femení no és noticia el més lògic és que rebin menys oportunitats per tenir
major visibilitat i com a conseqüència pels empresaris no és rentable.
30

L’esport femení amb prou feines arriba al 5% de la seva representació en els
mitjans de comunicació (Sainz, 2013). Un exemple de la importància de l’esport
femení en els mitjans, és la roda de premsa de l’Athletic femení de futbol, que
va guanyar la lliga al 2016 ,es va convocar una roda de premsa, al arribar l’hora
es va trobar que la sala estava buida, perquè cap mitjà es va dignar a
aparèixer. A més la poca visibilitat que se li dona, el que hi apareix sol ser
sexista, es parla del seu cos, de com vesteixen o acaben en segon pla perquè
se’ls hi dona més importància en els seus marits o els seus entrenadors que a
la pròpia esportista.
Existeix un manual elaborat per el Consell Superior d’Esports (2007) sobre
periodisme i dones. Aquest Consell té com a finalitat augmentar el nombre de
notícies protagonitzades per les dones, evitar els estereotips, no utilitzar el cos
de la dona com a objecte, promoure la llibertat de la dona al practicar esports
considerats tradicionalment masculins i incloure especialistes dones als articles
d’informació esportiva, entre d’altres. En paral·lel, diferents mitjans de
comunicació esportius disposen d’un manual on es dicta les normes
lingüístiques que orienten al redactor a l’escriure les seves peces. El manual
inclou aspectes lingüístics per escriure sobre les dones: redactar sense
connotacions sexistes o racistes, sense condescendència només per el fet de
ser dona i per els plurals s’utilitza el masculí genèric per referir-se als dos
sexes, entre altres.
Però un estudi elaborat per Cambridge University Press (2016) sobre el
vocabulari utilitzat per la premsa esportista, en el Jocs Olímpics a Rio, ha
demostrat que els manuals no s’utilitzen. Es va analitzar més de 160 milions de
paraules fetes servir per definir-los a ells i a elles. Tot i que les dones
constitueixen el 45% de participants se’ls anomenen tres vegades menys a les
dones que als homes.
Per parlar de les dones les paraules que s’utilitzen més són: “gran”, “edat”
“embarassada”, “casades” i “solteres”. També utilitzen “noia” per referir-se a les
esportistes i els comentaristes alhora de retransmetre utilitzen paraules com
“competeixen”, “lluiten” i “participen”.
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Per la seva banda en el cas dels homes les paraules més utilitzades són:
“ràpid”, “fort” i “gran” i, per referir-se a ells utilitzen “home” i alhora de parlar del
rendiment esportiu “guanyar” i “dominar”.
En els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro del 2016, els titulars, piulades i
diferents articles dedicats a les esportistes és una exposició clara del sexisme
que es viu encara ara al segle XXI. Una lamentable demostració del masclisme
que viuen les atletes per culpa dels periodistes majoritàriament de sexe masculí
però també del propi sexe femení.

3. METODOLOGIA
S’ha realitzat un anàlisi de mitjans de comunicació escrita. Per dur a terme
aquest anàlisi s’ha limitat la recerca a la premsa escrita, ja que és la que té més
material guardat i la que té més permanència a les xarxes, gràcies a les
versions digitals.
Des del punt de vista temporal, avarca els Joc Olímpics de Rio de Janeiro del
2016, la última edició celebrada, ja que és l’esdeveniment internacional
poliesportiu més important.
El criteri principal per la selecció d’aquetes peces periodístiques, van ser el
contingut del titular, ja que són els que més visualitzen la hipòtesi i l’objectiu
d’aquest treball. Els titulars es desglossen per mostrar quina intenció i quin
significat se li dona a les paraules per saber què és vol comunicar. Són set
peces de caràcter apel·latiu, escollides de diferents mitjans. Aquests mitjans de
comunicació són: Marca, As, Tikitakas, La información, El Mundo, ABC i El
Mundo Deportivo.
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4. RESULTAT
4.1 DIARI MARCA
El diari Marca es va fundar el 1938 en forma de setmanari i després de 4 anys
al 1942 va passar a ser publicat diàriament. Amb 1.843 lectors diaris, és el diari
més llegit de l’Estat Espanyol. El diari digital es va crear el 1995 i es posiciona
en la quarta pàgina web més visitada. Des del 2008 també compta amb un
compte a twitter.
Marca destaca per l’ampli contingut que hi dedica al futbol, tot i que també
dedica pàgines a altres esports.
L’element escollit és una piulada del diari a Twitter:

Terese Almeida, és la portera de selecció de Handbol d’Angola en els Jocs
Olímpics. Coneguda amb el nom de Bà, va destacar per el triomf de l’equip
contra Romania en els Jocs Olímpics de Rio al 2016. Va ser el blanc de moltes
critiques per la seva forma física, en particular aquesta piulada del diari Marca.
Aquestes van ser part de la declaració de Terese Almeida al veure que la
premsa es fixava només en el seu físic
“Al ser una mica més gorda i diferent que les demés he de treballar dur i tenir
molta força de voluntat. Però estic molt orgullosa” (Globoesporte.com).
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El titular confirma, el poc respecte que la premsa esportiva te cap a les atletes i
la pressió que pateixen les dones i les adolescents per tenir un cos d’”anunci”.
La piulada es limita a riures del físic i no es molesta ni en dir el nom de la
jugadora ni molt menys del seu destacat paper durant el partit, ni tampoc
destaquen ni valoren la seva resistència i agilitat física i mental.
El diari, fa una clara demostració de com influeixen els mitjans de comunicació
davant del problema dels estereotips cap a la dona. Amb aquesta peça queda
demostrat que fomenten el cos “perfecte” establert per la societat i critiquen i
es mofen d’aquells que sobresurten d’allò establert, causant així una
repercussió negativa de prejudicis cap a aquella persona i convertint-la en
objecte discriminatori.
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4.2 AS
El diari AS va començar com a revista setmanal al 1932. Després de la Guerra
Civil va tornar als quioscos com a diari reeditat per el grup “Semana”. Durant
els anys setanta va arribar a superar en ventes al diari Marca. As es situa en el
tercer lloc dels diaris més llegits amb 926 lectors al dia. La seva pàgina web
descendeix fins al sisè lloc, de les webs més visitada de l’Estat espanyol. Es
va unir a Twitter al 2007.
En les pàgines del diari es troba un major nombre de pàgines dedicades al
futbol, la seva estructura és semblant al diari Marca.
L’element escollit és una piulada del diari:

Carolina Marín és una jugadora de Bàdminton, dues vegades campiona
mundial ,quatre vegades campiona d’Europa i una vegada campiona Olímpica.
Va ser guardonada amb el Premi Nacional de l’esport a millor esportista
espanyola, Medalla de Bronze de la Reial Ordre del Mèrit Esportista al 2014 i
la d’or al 2016, entre d’altres.
La jugadora olímpica acabava de guanyar la medalla d’or als Jocs Olímpics,
però el diari As, posa com a protagonista a l’entrador, figura masculina, deixant
en segon pla a la esportista, atribuint tot el mèrit al “hombre”.
També destaca que a la jugadora l’anomenen només pel seu nom “Carolina” i
no “Carolina Marín” atorgant-li així una connotació infantil, igual que la paraula
“rabietas”.
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En aquesta piulada queda plasmada els estereotips sexistes on es crea una
situació de dependència i desigualtat de la jugadora davant la figura de
l’entrenador; on es desvalora

a la jugadora titllant-la de nena i deixant

entendre, que ella no ha tingut res a veure amb l’èxit aconseguit sinó que
gràcies al seu instructor s’ha guanyat la medalla.
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4.3 TIKITAKAS
Tikitakas és una extensió del diari digital de l’AS. Les seves notícies tracten de
cine i televisió, música, xarxes socials i famosos.
L’element escollit és un titular de la pàgina web:

Neviana Vladinova és una gimnasta rítmica de Bulgària, medalla de bronze en
la modalitat de cinta en la Copa del Món de Gimnàstica Rítmica. Ha participat
en diferents competicions i es va classificar per la final dels Jocs Olímpics de
Rio de Janeiro al 2016.
Vladinova va triar la cançó Buleria de David Bisbal per fer la seva actuació que
la va portar a la classificació per la final. La gimnasta hauria d’haver sigut la
protagonista del titular però el periodista va triar no nomenar-la i donar tot el
mèrit al cantant, que no té res a veure amb els Jocs Olímpics.
El titular d’aquesta peça només té la intenció de cridar l’atenció, és un titular
apel·latiu. L’esport femení no arriba ni al 5% de representació en els mitjans i la
poca representació que té, no ajuda a una major visibilitat de qualitat. Si a més
s’hi afegeix que es considera més valuós allò relacionat amb el sexe masculí,
és confirma i es fan visibles les dificultats que tenen les esportistes de ser
valorades per els seus èxits.

.
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4.4 LA INFORMACIÓN
La Información és un diari digital creat el 2009. També té un compte de twitter
que va ser creat simultàniament amb la pàgina web. Els temes del seu
contingut és variat, l’esport és un d’ells
L’element triat pertany el compte de Twitter del diari:

Carolina Marín torna a ser una altre vegada el blanc d’una piulada, on el
paternalisme pren el paper principal al dir-li “la niña que admira a Nadal”,
atorgant-li així una connotació infantil a la campiona Olímpica de Bàdminton.
Sembla ser que es necessita nomenar a un home per poder anunciar l’èxit
d’una dona, ja que, el fet que admiri al tennista és més important que hagi
guanyat un or a les Olimpíades.
Aquest titular és una altre exemple d’instauració de dependència i desigualtat
de la dona cap a una figura masculina. El fet que admiri un home, dona més
importància a la seva victòria, ja que l’home és qui aporta els adjectius de
competitivitat i agressivitat, i aquests dos es relacionen amb la victòria.
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4.5 EL MUNDO
El diari El Mundo es va fundar el 1989, amb 736 lectors diaris, es col·loca al
quart lloc de la premsa escrita més llegida de l’Estat espanyol. La pàgina web
va ser creada el 1995 i es va unir al twitter el 2008. Tant el diari de paper com
el digital tenen un contingut variat sobre diferents aspectes de l’actualitat, entre
ells l’esport.
L’element triat pertany a la versió digital del diari:

S’observen dues imatges, la de l’esquerra posa “buenorras” i la imatge de la
dreta és el mateix titular però canviant la paraula per “atractivas”. Es va canviar
el titular deixant finalment el de l’esquerra, ja que va haver-hi queixes sobre el
reportatge. El diari no va considerar que s’hagés d’eliminar de la web aquesta
peça, sinó que simplement va canviar els adjectius i part del titular, perquè no
semblés tant sexista.
Amb aquestes “peces periodístiques” s’evidencia què són les esportistes per la
premsa, simples objectes sexuals. Aquest tipus de notícies van dedicades
majoritàriament a un públic masculí i només fa que fomentar els estereotips
dictats, pressionant així a les dones i adolescents a tenir un cos esvelt i
“perfecte”. Sembla ser que el diari només busqui un major nombre de lectors.
Aquí s’evidencia la transgressió del diari cap al manual elaborat per el Consell
Superior d’Esports, on deixa clar que s’ha d’evitar els estereotips i la utilització
del cos de la dona com a objecte.
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4.6 ABC
L’ABC va ser fundat el 1903, amb 115 anys d’antiguitat es col·loca al setè lloc
de la llista de diaris més llegits en l’Estat espanyol, amb 437 lectors al dia. El
diari va crear la seva edició digital el 1995 i es va unir a twitter al 2009. Tant el
diari en paper com el digital, tracten àmbits diversos de l’actualitat, l’esport és
un d’ells.
L’element triat és extret de la seva versió digital:

Lidia Vlentin és una esportista de la modalitat halterofilia, en la categoria de 75
kg. Va ser subcampeona en els Jocs Olímpics de Pekin del 2008, campiona
mundial l’any 2017 i quatre vegades campiona d’Europa. Va acoseguir el
bronze en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
El titolar es pot dividir en dues parts: primer es llegeix “Una Hercules”, Lydia
Valentin es comparada o igualada amb un semideu romà, com si no existèssin
deeses fortes en la mitologia grega i romana, amb qui comparar-la, donant així
per sentat que la força que té només és propi d’un home. La segona part és a
la part final de la frase “con maquillaje”, com si una dona que practica un esport
tradicionalmet considerat masculí, no pogués anar maquillada. Un altre
exemple de la reafirmació dels esteriotis i prejudicis establerts en la societat,
sobre quin esport es considera masculí i quin femení.
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4.6 EL MUNDO DEPORTIVO
El diari esportiu va ser fundat l’any 1906, amb 410 lectors diaris es posiciona en
el novè lloc de la llista de diaris més llegits de l’Estat espanyol. Respecta la
seva versió digital, la seva posició ocupa el tretzè lloc. El diari no va crear un
compte de Twitter fins el 2013.
L’element escollit s’ha extret de la seva versió digital:

Katie Ledecky, campiona mundial i olímpica de diferents categories d’estil lliure
de natació.
L’element a destacar és el seu subtítol, on hi apareix una petita declaració d’un
company seu, també nadador: “Nada como un hombre”. Declaració que
destaca el masclisme que encara avui en dia es viu, deixant a entendre que si
una dona supera a un home se l’equipara amb el sexe masculí, ja que
tradicionalment l’home sempre ha sigut qui ha marcat el model a seguir, ja que
tot allò que es relaciona amb l’home és més valuós.
Es compara la biologia femenina amb la de l’home fent creure que les
diferències físiques són moltes i que l’home sempre és qui té les millors
habilitats físiques per aconseguir allò que requereix un esforç físic i mental.
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5. CONCLUSIÓ
El treball conclou que la dona està infravalorada per els mitjans de
comunicació, com a professional i com a subjecte.
Durant el treball queda demostrat que la dona sempre ha estat una figura a la
qual li han negat una independència personal, educant-la sempre des de una
perspectiva de submissió i dependència cap a l’home.
Al llarg de la història ha hagut de superar tot tipus d’obstacles i de demostrar
que tot i que la societat en general la consideri una peça fràgil i dèbil, ella es
pot valdre per si mateixa sense l’ajuda d’una figura masculina al seu costat.
Que els seus èxits són propis i no gràcies a un home.
El resultat de tanta infravaloració és les múltiples manifestacions i les
reivindicacions de diferents aspectes de la vida tant privada com pública perquè
el sexe masculí deixi de decidir per ella, i per una igualtat de gènere.
Durant segles s’ha posat com un impediment les diferències físiques entre
homes i dones, aquestes no és poden negar, ja que són evidents, però també
queda demostrat que una dona pot igualar o superar els èxits d’un home; tot i
que l’esport femení és acceptat internacionalment, el problema recau en que si
una dona destaca en una modalitat esportiva considerada tradicionalment
masculina, se la titlla de poc femenina o se li adjudica uns estereotips
establerts per la societat.
És per això arribar a la igualtat és un dels reptes d’aquest segle, el fet de ser
dona no pot seguir sent un element discriminatori. Però abans que arribi
aquesta igualtat és imprescindible que desapareguin els mites, els prejudicis i
els estereotips respecte el sexe femení que han perdurat al llarg de la història.
Però en el món dels mitjans de comunicació, és un dels llocs on es troba la
major discriminació de la dona. Els diferents gràfics mostrats, afirmen que tot i
la Llei Orgànica 3/2007 de Igualtat efectiva entre dones i homes, socialment la
desigualtat segueix sent molt present.
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Les dones en la premsa esportiva segueixen sent un element discriminatori i
utilitzada com a objecte sexual per augmentar el nombre de lectors. Deixant
així un rastre de sexisme en les pagines d’esport femení.
Cada una de les peces analitzades és un exemple de transgressió del manual
creat per el Consell Superior Esportiu. Un manual que vetlla per una major
visibilitat de l’esport femení sense cap connotació sexista ni d’infravaloració,
però que, per desgràcia, no s’aplica. A més és transgredida de manera habitual
i sense cap conseqüència al respecte.
Els Jocs Olímpics és un bon exemple tant per mostrar l’evolució de la dona dins
de la pràctica esportiva, la lluita constant i la creació de diferents associacions
de dones i grups de pressió per deixar-les participar, així com per mostrar el
tracta dels mitjans cap a les esportistes, ja que al ser un dels esdeveniments
esportius més importants, la representació esportiva femenina té una major
visibilitat.
S’ha arribat a la conclusió que si no hi ha un canvi profund dins dels agents de
transmissió de normes, valors i ideologies sexistes, per educar una societat des
de ben petits amb unes bases d’igualtat, no es podrà canviar una societat
educada des del patriarcat i, per tant les desigualtats seguiran presents tot i
l’existència de lleis que les combati.
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