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Resum del Treball Fi de Grau  

Català: 
L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és analitzar la 

presència i tractament que els diaris Sport i MARCA fan del 

futbol femení i les futbolistes. El futbol és l’esport més popular a 

Espanya, i com a tal, els mitjans de comunicació se centren en 

donar-li cobertura per sobre d’altres esports. El futbol femení, 

però, escapa de les portades i pàgines dels diaris, mostrant una 

falta de visibilitat evident, a més d’estar supeditat al futbol 

masculí, dificultant que el lector s’informi. Tot i això, no s’observa 

un tractament sexista amb referències a la vida privada ni al cos 

de les futbolistes.  

Castellà: 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar la 

presencia y tratamiento que los diarios Sport y MARCA hacen 

del fútbol femenino y las futbolistas. El fútbol es el deporte más 

popular en España, y como tal, los medios de comunicación se 

centran en darle cobertura por encima de otros deportes. Sin 

embargo, el fútbol femenino escapa de las portadas y páginas 

de los periódicos, mostrando una falta de visibilidad evidente, 

además de estar supeditado al fútbol masculino, dificultando que 

el lector se informe. No obstante, no se observa un tratamiento 

sexista con referencias a la vida privada ni al cuerpo de las 

futbolistas. 

Anglès: 
The aim of this Final Degree Project is to analyse the presence 

and treatment that the newspapers Sport and MARCA make of 

women's football and footballers. Football is the most popular 

sport in Spain, and as such, the media focus on giving it 

coverage over other sports. However, women's football escapes 

the front pages and inner pages of newspapers, showing an 
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obvious lack of visibility, as well as being subordinate to men's 

football, making it difficult for the reader to be informed. However, 

no sexist treatment is observed with references to the private life 

or body of the footballers. 
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1.  Introducció  

Motivació  

El futbol és un esport que gaudeix d’una popularitat extraordinària i que amb el pas 

dels anys s’ha convertit en una indústria econòmica que produeix i mou milions 

d’euros, xifres astronòmiques i inigualables per a qualsevol altre esport.  

Com l’esport que gaudeix de més popularitat, el futbol monopolitza les 

informacions esportives dels mitjans de comunicació, ja sigui televisió, premsa, 

ràdio, etc., deixant en segona posició altres esports, i fins i tot, no deixant suficient 

espai per a d’altres que no gaudeixen de la mateixa popularitat en l’àmbit social.  

El futbol femení, en particular, ha esdevingut una excepció, ja que quan parlem del 

futbol com a esport que eclipsa a altres esports més minoritaris, no parlem sobre 

el futbol femení, perquè tradicionalment no ha estat protagonista de les 

informacions, pàgines i espais dels mitjans de comunicació. Aquesta situació, però, 

sembla que es troba en un procés de millora impulsat per l’auge de la popularitat 

social del futbol femení, o qui sap, si a l’inrevés: els mitjans són els que han 

contribuït a l’auge del futbol femení.  

Els mitjans de comunicació són molt importants, i en ocasions fonamentals, en la 

construcció d’opinions públiques i juguen un paper fonamental per construir una 

realitat social en funció dels temes els quals ells tracten. En el cas del futbol femení 

és bàsic, no només que els mitjans els hi donin espais de cobertura, sinó que a 

més es faci una cobertura professional d’acord amb l’ètica i criteris periodístics.  

Personalment, també soc aficionat al futbol i a l’esport en general. No només en 

soc aficionat com a espectador, sinó que també hi he jugat i he passat per diferents 

funcions com les d’àrbitre. Ara bé, mai m’havia fixat que hi havia determinats 

esports, entre ells el futbol, en el qual no apareixien dones en les informacions 

esportives, fent que ens semblés que era perquè no hi havia pràctica de futbol 

femenina, quan ja hi havia una lliga oficial de futbol femení a Espanya des de la 

dècada de 1980. Fruit d’això, a molt ens estranyava quan una hi havia una noia 
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jugant a un equip masculí, perquè simplement pensàvem que era algú inusual, 

insòlit i excepcional.  

Dos fets van fer que em fixés en el futbol femení i en les notícies dels mitjans: el 

Mundial femení de seleccions de 2019, disputat a França i amb el major seguiment 

de la història, però, sobretot amb els recents èxits aconseguits pel FC Barcelona, 

que va aconseguir la temporada 2020-2021 un triplet històric, guanyant la primera 

Champions League del club i d’un equip espanyol. Des d’aleshores l’interès pel 

futbol femení, però sobretot per parar més atenció als articles que es publiquen 

quan consumeixo premsa esportiva, ha augmentat de forma considerable.  

Com a estudiant de periodisme em sembla important analitzar i observar com els 

mitjans escriuen sobre futbol femení per entendre el paper que poden jugar en el 

creixement del futbol femení, o bé, si continuen sent un obstacle més, donada la 

seva importància en la societat, com s’ha mencionat anteriorment.  

 

Objectiu  

L’objectiu del present treball és analitzar i exposar el tractament i cobertura que fan 

els mitjans de comunicació sobre el futbol femení i les futbolistes, ja que són 

diversos els estudis que assenyalen que el periodisme esportiu no només no dona 

espai a les informacions sobre futbolistes i futbol femení, sinó que a més 

n’ocasiona es fa un tractament sexista o discriminatori de la seva figura. Es pretén 

comparar de manera quantitativa les notícies que es van publicar als dos mitjans 

esportius escrits de MARCA i Sport, així com si es reprodueixen aquests 

estereotips i discriminació cap a les dones promoguts des dels mitjans de 

comunicació esportius.  

 

Metodologia  

El treball que es presenta a continuació consta de dues parts diferenciades. En 

primer lloc, una part teòrica i de context que repassa la història del futbol femení 

des dels seus orígens i l’arribada a Espanya fins a l’actualitat, així com un apartat 
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en el qual es recullen estudis previs que han tractat la representació de la dona 

esportista als mitjans de comunicació. En segon lloc, el treball consta d’una part 

pràctica o treball de camp en el qual s’exposen els resultats d’una anàlisi efectuada 

sobre els diaris MARCA i Sport a nivell quantitatiu i qualitatiu.  

Al present treball es durà a terme una anàlisi de contingut tant quantitatiu com 

qualitatiu dels diaris esportius MARCA i Sport i les informacions que es van publicar 

en la seva versió escrita durant els dies 1 i 31 de desembre de 2021.  

En el cas de l’anàlisi de contingut quantitatiu, s’utilitzarà un Excel per recollir la 

informació i per tal de determinar les característiques de les representacions: 

gèneres de les peces periodístiques, recursos gràfics emplenats, protagonistes, 

temàtiques, etc. En el cas de  l’anàlisi qualitatiu es vol analitzar el tractament que 

es fa de les esportistes en les notícies publicades: protagonisme, perspectiva de 

la narració (masclista, sexista, sexual, altres), estructura del relat, etc..  

En el cas dels titulars de les peces periodístiques, també es vol observar si es 

tracta d’un títol informatiu que se cenyeix a la informació que es publica o bé si són 

titulars que busquen cridar l’atenció del públic i que no fan referència als 

esdeveniments esportius o de mèrit. Així mateix, es vol observar especialment si 

davant de notícies de gran importància i fets rellevants les futbolistes han estat 

presents a les portades dels mitjans de comunicació seleccionats, com sí que ha 

estat el cas dels homes i si l’eix de les informacions són els esdeveniments 

esportius o els mèrits esportius aconseguits per les esportistes o si també es dona 

espai a altres qüestions de caràcter personal o que sexualitza el cos de les 

esportistes. Així mateix, en el cas de les peces que incloguin algun tipus d’imatge 

analitzar el contingut que es mostra en la mateixa. 

La combinació de les dues tècniques d’anàlisi ens ajudarà a dur a terme una anàlisi 

acurat i precís. D’una banda, l’anàlisi quantitatiu ens permetrà analitzar de forma 

estadística el pes que se li dona a cada mitjà i de forma global, mentre que l’anàlisi 

qualitatiu permetrà anar més enllà de les dades per analitzar el contingut.  
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Així mateix, a la bibliografia s’ha separat entre la bibliografia acadèmica i la 

bibliografia periodística en la qual s’han inclòs les referències consultades en els 

mitjans de comunicació.  

 

Hipòtesis  

Davant els objectius plantejats anteriorment, s’han establert una hipòtesi sobre la 

qual basar la nostra anàlisi. La principal hipòtesi d’aquest treball és:  

 

“Els mitjans de comunicació donen poca visibilitat a les futbolistes i les 

competicions de futbol femení, al mateix temps que a vegades se centren en 

informacions alienes a l’esport per publicar notícies sobre dones esportistes” 

 

De la hipòtesi principal sorgeixen altres hipòtesis secundàries que també són 

importants de destacar:  

- Quan apareixen notícies sobre futbol femení, aquestes estan supeditades a les 

informacions i articles d’actualitat publicats sobre futbol femení.   

- Existeix relació entre la presència i el tractament de la dona futbolista i 

esportista i la falta de dones periodistes als mitjans de comunicació esportius? 

- Hi ha una major producció d’informacions en funció de l’abast del mitjà de 

comunicació? 
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2. Introducció històrica al futbol femení 

Els orígens del futbol  

El futbol modern troba els seus orígens a la Gran Bretanya, però a diferència del que 

es tendeix a pensar, el futbol, en distintes formes, s’ha practicat durant diferents 

períodes de la història de la humanitat, o en tot cas, com a mínim hi ha evidències que 

fan pensar que el futbol podia ser un esport present des de les primeres societats, ja 

que hi ha gravats rupestres a Nova Guinea que mostren homes corrents darrere 

d’objectes arrodonits (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981). 

Tot i que hi ha hagut moltes investigacions i discussions sobre els orígens del futbol, 

hi ha certa unanimitat en acordar que el Cuju, un joc de pilota que es jugava a la Xina 

al segle II dC, és l’esport precursor del futbol (Menayo, 2015). Algunes evidències, 

però, mostren que ja es jugava abans del segle II dC, amb indicis que es practicava 

des del 2500 aC. o inclús abans (Giossos, Sotiropoulos, Souglis i Dafopoulou, 2011). 

Tot i això, els orígens del Cuju són molt variats depenent dels autors que es consultin, 

ja que hi ha altres que situen els jocs de pilota a l’antiga Xina l’any 5000 aC. (Barroso, 

Velho i Barreto Fensterseifer, 2005).  

Amb una àmplia popularitat durant la dinastia Song, que va governar la Xina entre els 

anys 960 i 1279 (Leite Júnior i Rodrigues, 2018), el Cuju es practicava entre dos equips 

que jugaven amb una pilota feta a base cuir o materials d’origen animal que omplien 

de plomes, pèl o materials naturals semblants, i que havien d’introduir en unes 

porteries fetes de bambú que tenien una separació de només trenta centímetres i que 

estaven unides per una xarxa a deu metres d’alçada (Menayo, 2015).  

Es tractava d’un joc que tenia un alt component físic i de violència, per la qual cosa es 

reservava en la seva pràctica totalitat a la pràctica masculina militar per als 

entrenaments dels soldats (Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981; Menayo, 2015). 

Tot i que va gaudir d’una gran popularitat, finalment es va deixar de jugar al segle XVII, 

sota el domini de l’última dinastia imperial de la Xina, la dinastia Qing, i no va ser fins 

a 1879 quan el futbol va tornar al país asiàtic, ja després de la creació de la Football 
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Association (FA) al Regne Unit i l’ordenació de les regles del joc, fets que marquen el 

punt de partida del futbol actual (Leite Júnior i Rodrigues, 2018).  

 

Figura  1. Pintura Cent nens a la llarga primavera de l’artista xinés Su Hanchen. 
Font: BBC 

 

Al llarg de la història han aparegut diferents variants dels jocs amb pilota semblants al 

futbol, i que a vegades s’adaptaven de les variants que havien observat i heretat 

d’altres societats amb les quals havien coincidit. Així doncs, hi ha evidències de jocs 

de pilota que en moltes ocasions cavalcaven entre el rugbi i el futbol: els japonesos 

jugaven al Kemari, els grecs al episkyros, els romans al haspartum i el soule o Choulé 

a Normandia i la Bretanya. Si bé uns ho eren més que d’altres, aquests jocs de pilota 

precursors del futbol, eren molt violents per als que ho practicaven, i per això no només 

es feia servir com a activitat de lleure, sinó que sobretot s’utilitzava per a l’entrenament 

militar, especialment els jocs de pilota que es practicaven a la Xina i Roma 

(Enciclopedia Mundial del Fútbol, 1981).  
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En l’àmbit futbolístic, la segona meitat del segle XIX quedà marcada per la creació de 

la Football Association (FA) el 26 d’octubre de l’any 1863. Nascuda arran de les 

desavinences amb la resta d’associacions que havien de pactar unes regles per al joc 

i després d’una sèrie de reunions a la taverna Freemason’s, la Football Association 

(FA) marca el naixement del futbol modern, o almenys del futbol tal com el coneixem 

en l’actualitat. L’aparició de la Football Association (FA) va ser fonamental perquè va 

dotar d’unes regles de joc a un esport amb moltes variants i que no estava del tot 

definit, homogeneïtzant la seva pràctica i dotant a l’esport d’una institucionalització 

imprescindible per al seu correcte desenvolupament i expansió (Alférez Ríos, 2018). 

 

1881: el primer partit femení 

Tot i que ja es té constància de la pràctica de partits de futbol entre dones casades i 

solteres el 1628 al poble de Carstairs, del comtat de Lanark, Escòcia, i al segle XVIII 

a Inverness, es considera que el primer partit de futbol femení data del 9 de maig de 

1881 a l’Easter Road Stadium d’Edimburg entre les seleccions femenines d’Escòcia i 

Anglaterra (Correia, 2018).  

El primer partit celebrat per aquelles dones no va rebre un gran rebuig de l’opinió 

pública. El Glasgow Herald es va fer ressò d’aquest primer partit, i va publicar la 

crònica del partit en la seva edició del 9 de maig de 1881 sota el títol “Ladies’s 

International match. Scotland V England”: 

Un partit de futbol força nou va tenir lloc dissabte a Easter Road, Edimburg, entre equips de 

jugadores que representaven Anglaterra i Escòcia, el primer procedent de Londres i el segon, 

es diu, de Glasgow. 

Es va manifestar una gran curiositat en l'esdeveniment, i més d'un miler de persones ho van 

presenciar […] El partit, jutjat des del punt de vista d'un jugador, va ser un fracàs, però alguns 

dels membres individuals dels equips van demostrar que tenien una bona idea del joc (Extret 

de Tate, 2013; pp. 6).  
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Les dones que havien iniciat el camí del futbol femení amb la celebració del primer 

partit disputarien diversos partits més durant el maig i juny del 1881, enfrontant-se sota 

el nom d’Anglaterra i Escòcia, sense ser aquestes seleccions oficials. En dos 

d’aquests partits, celebrats el 16 de maig i el 21 de juny a Glasgow i al Cheetham 

Football Ground respectivament, les futbolistes van patir l’hostilitat dels aficionats, 

contraris al futbol femení, que van envair el camp (Tate, 2013; Correia, 2018). 

Els següents partits no es van veure de forma positiva i els mitjans es van oposar a la 

incorporació de la dona en un món que estava reservat per a l’home. La crònica del 

20 de maig del diari Nottinghamshire Guardian va deixar constància dels incidents del 

segon partit: 

Figura  2. Crònica del Glasgow Herald sobre el partit en l'edició del 9 de maig de 
1881. Font: Donmouth 
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La que probablement serà la primera i l'última exhibició d'un partit de futbol femení a Glasgow 

va tenir lloc dilluns al vespre a Shawfield Grounds [...] L'escàs entrenament dels equips no 

augurava gran cosa per a la competència en el joc, i si l'exhibició de tàctiques futbolístiques era 

d'una descripció lamentable, era només el que s'hauria esperat, i no molt pitjor que alguns dels 

esforços del nostre conegut futbol.  

Per fi uns quants aspres van irrompre al recinte, i com que aquests van ser seguits per 

centenars poc després, les capes van ser força empeses i es van haver de refugiar 

prematurament a l’òmnibus que les havia transportat a terra. Els seus problemes, però, encara 

no s'havien acabat, perquè la multitud va trencar els pals [de la porteria] i els va llançar contra 

el vehicle que sortia, i sense la presència de la policia, es podria haver produït alguna lesió 

corporal a les dones (Extret de Tate, 2013; pp 9). 

 

Figura  3. Crònica del 20 de maig del diari Nottinghamshire Guardian sobre els 
partits entre Escòcia i Anglaterra. Font: Donmouth 

 

El pensament de la societat anglesa del moment no va ser propici per al 

desenvolupament del futbol femení, ja que la dona estava sotmesa a unes obligacions 
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socials i moralment acceptades per la societat que les limitava al matrimoni i en 

conseqüència a l’àmbit domèstic i manutenció de la família, reservant la pràctica 

d’esports femenins com el golf, el tenis o l’hoquei a les dones de les classes socials 

més altes com a element pertanyent a les mateixes (Correia, 2018).  

L’hostilitat dels mitjans de comunicació davant del naixement del futbol practicat per 

les dones queda palès en el tractament que en fan, presentant els partits com un fet 

curiós a mig camí entre una desfilada de moda i un espectacle victorià de l’època 

(Tate, 2013).  

El clima social advers i les crítiques des dels mitjans de comunicació, que només feia 

que alimentar l’oposició al futbol femení, va fer que se suspenguessin tots els intents 

de disputar un altre partit entre dones, les quals per seguretat ja havien jugat els 

primers partits sota un pseudònim, per evitar ser reconegudes pels seus familiars i 

cercles propers (Correia, 2018).  

La primera experiència de futbol femení nascuda de la mà de Helen Matthews el 1881, 

i després de gairebé una desena de partits, va desaparèixer definitivament per les 

hostilitats amb les quals s’havien topat per part de la premsa i la societat en els primers 

partits, i que faran que el futbol femení desaparegui de la vida pública i social fins una 

dècada més tard (Tate, 2013).  

Mentre durant la dècada de 1880, al Regne Unit el futbol era un esport que 

augmentava la seva popularitat, amb la creació de la primera lliga de clubs el 1888, la 

Football League, les dones eren apartades sistemàticament i allunyades de la pràctica 

del futbol, la qual es va prohibir fins i tot a les escoles abans que el British Medical 

Journal desaconselles aquest esport per a la dona el 1894 (Correia, 2018).  
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Figura  4. Equip d'Escòcia que va jugar contra Anglaterra. Font: BBC 

 

El primer club femení: el British Ladies’ Football Club 

Escòcia i Glasgow van ser la seu d’un nou partit femení, del qual no es coneixen les 

participants, que va reprendre el futbol femení i que seria la prèvia del naixement del 

primer club de futbol femení oficial (Menayo, 2015). 

Dos anys més tard, el 1894 va néixer de la mà de Nettie Honeyball, una activista pels 

drets de les dones el nom real de la qual és Mary Hutson, el primer equip femení de 

futbol, anomenat British Ladies’ Football Club (Correia, 2018). La precursora d’aquest 

equip va ser Lady Florence Caroline Dixie, filla del vuitè marquès de Queensbury 

(Tate, 2013). 

Nettie Honeyball va publicar als mitjans de comunicació un anunci amb la data del 

partit per buscar jugadores suficients per poder disputar el partit, aconseguint l’objectiu 

de forma exitosa, ja que trenta dones es van apuntar per disputar el partit (Menayo, 

2015).  
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El 23 de març de 1895 les integrants de l’equip van disputar el primer partit del British 

Ladies’ Football Club a l’estadi Crouch End Hornsey davant de 10.000 espectadors 

(Correia, 2018). L’entrenadora de l’equip, John William Julian, exjugadora del 

Tottenham, va dividir l’equip en dos formacions, les del nord i les del sud de Londres, 

per poder jugar el partit, ja que no hi havia més equips femenins contra els quals poder 

jugar i enfrontar-se (Menayo, 2015). 

 

       

 

 

          

El partit no va convèncer a la premsa del moment, que va criticar el partit i va preferir 

destacar aspectes que anaven més enllà dels estrictament esportius (Menayo, 2015; 

Correia, 2018). Els comentaris de la premsa sobre les jugadores del British Ladies’ 

Football Club reflectien els prejudicis de classe i les construccions socials instal·lats 

entre la societat britànica de finals i principis del segle XIX i XX (Lee, 2012). 

Figura  6. Il·lustració del primer partit de 

les British Ladies' Football Club, publicat al 

The Graphic. Font: Viquipèdia 

Figura  5. Anunci publicat per 
Nettie Honeyball per al partit el 

1895. Font: Mediotiempo 
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La crònica del diari The Manchester Guardian va destacar l’aspecte de la vestimenta 

que portaven les futbolistes abans que els aspectes del partit i va destacar les qualitats 

masculines d’una futbolista:  

Un o dos van afegir una faldilla curta per sobre dels calçotets, però això va restar el bon aspecte 

del vestit, ja que les faldilles s'aletejaven al vent i feien que el moviment fos menys elegant. [...] 

En altres aspectes puc dir francament que el vestit és bonic, esdevenidor, elegant i irreprotxable 

des del punt de vista del bon gust [...].  

Al costat nord hi havia un jugador minúscul que era més preparat i actiu que qualsevol de la 

resta. La multitud va decidir que era un nen i la va batejar a ella (o a ell) "Tommy". [...]Quan la 

novetat s'hagi esvaït, no crec que els partits de futbol femení atraguin multituds (Extret de The 

Guardian, 20191) 

En la seva crònica, el Daily Sketch va sumar-se també a les crítiques generalitzades 

de la premsa, oposant-se a la participació de la dona en partits de futbol:  

Els primers minuts van ser suficients per mostrar que el futbol de dones, si es pren les British 

Ladies com a criteri, està totalment fora de la qüestió. Un futbolista requereix velocitat, judici, 

habilitat i ganyes. Cap d'aquestes qualitats no va semblar aparèixer aquest dissabte. Per la 

major part, les dones deambulaven per la pista en un trot lleig (Citat a Menayo, 2015; pp. 17).  

El British Ladies’ Football Club va desaparèixer el 1897 després d’haver jugat més 

d’un centenar de partits en els seus dos anys d’existència, a causa de problemes 

econòmics, tot i que va tornar l’octubre de 1902 als camps de futbol per desafiar la 

prohibició imposada per la Federació Anglesa de Futbol a tots els seus clubs de jugar 

contra equips femenins (Correia, 2018).  

 
1 The ladies' football match: 'an extremely pretty sight' - archive, March 1895. (31 maig 2019). The Guardian. 
Recuperat de https://www.theguardian.com/football/from-the-archive-blog/2019/may/31/womens-football-
match-crouch-end-1895  

https://www.theguardian.com/football/from-the-archive-blog/2019/may/31/womens-football-match-crouch-end-1895
https://www.theguardian.com/football/from-the-archive-blog/2019/may/31/womens-football-match-crouch-end-1895
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Figura  7. Equip del Sud i del Nord de les British Ladies’ Football Club. Fotografies 
publicades al The Sketch el 25 de març de 1895. Font: The British Newspaper 

Archive  

 

La Iª Guerra Mundial: el futbol a les fàbriques i les Dicks’ Kerr 

El 1914 la Primera Guerra Mundial va provocar la mobilització dels homes al front, 

deixant els seus llocs de treball vuits, els quals van haver de ser ocupats per la dona, 

qui a més també va començar a participar en les activitats de lleure esportiu de la 

fàbrica promogudes per la patronal per tal de acontentar a unes dones que treballaven 

en unes condicions molt dures i durant llargues jornades laborals, i que podien 

provocar una vaga o revolta contra la direcció de les fàbriques (Correia, 2018).  

El Nadal del 1916 es va jugar la primera competició entre l’equip de la fàbrica Ulverston 

Munition Girls i atletes de la zona de Dragley Beck, i davant de la progressió en 

l’aparició de nous equips de dones a les fàbriques, el 1918 catorze equips van 

participar en la Munitionettes’ Cup, la primera gran competició de futbol femení 

(Correia, 2018).  

Dick, Kerr & Co és una de les fàbriques en les quals apareix un d’aquests equips 

femenins formats per dones que treballaven a l’empresa, inicialment de fabricació de 

tramvies i locomoció i durant la guerra de producció de míssils, sota el nom de Dick, 

Kerr Ladies (Beltrán, 2021).   
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El Nadal de 1917, davant de 10.000 espectadors, les Dickk, Kerr Ladies van fer el seu 

debut al camp del Deepdale, l’estadi de l’equip Preston North End, un equip del comtat 

de Lancashire ( Correia, 2018; Beltrán, 2021).  

 

 

Figura  8. L’equip de les Dick Kerr Ladies que van dominar el futbol femení. Font: 
The Guardian 

 

A banda de les Dick Kerr, la incorporació de la dona als llocs de treball i la consegüent 

incorporació a la pràctica del futbol, va fomentar l’aparició d’equips femenins fins a 

arribar a comptar més de 150 equips entre el 1915 i el 1918 (Correia, 2018). Aquesta 

resulta una xifra increïble si es té en consideració la pràcticament inexistent dedicació 

de la dona al futbol els anys previs.   

El fenomen del futbol femení a les fàbriques estava desenvolupant-se de tal manera 

que fins i tot alguns dels equips masculins acolliran i donaran suport logístic als equips 

de les fàbriques perquè els representin, mentre l’Associació de Futbol anglesa no 

s’oposà a aquesta pràctica davant de la falta de futbol masculí, ja que les competicions 

havien estat aturades per la guerra (Correia, 2018). 
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Els anys que va durar la Primera Guerra Mundial van ser el punt d’inici d’un 

excepcional creixement per al futbol femení al Regne Unit, tal com mostra algunes de 

les xifres d’assistència als estadis per presenciar els partits entre equips femenins: 

53.000 espectadors a Goodison Park (Everton FC) per al partit del Boxing Day del 

1920, 31.000 espectadors al camp Old Trafford i 27.218 a l’estadi Bolton Burnden 

Park, aquests últims celebrats el gener de 1921 (Skillen, Byrne, Carrier & James, 

2022). 

El final de la guerra, la progressiva reincorporació dels homes als seus llocs de treball 

i la relegació de la dona novament a l’àmbit domèstic, però, no significarà un 

abandonament massiu del futbol per part de les dones, ja que les Dick, Kerr Ladies, 

juntament amb un centenar d’equips femenins continuaran jugant partits a finals del 

1918, any de la firma de l’armistici (Correia, 2018; Beltrán, 2021).  

El nombre de partits jugats de les Dick Kerr és representatiu de l’èxit que van 

aconseguir: 828 partits dels quals en va guanyar 758, en va perdre 24 i va empatar 

46, marcant més de 3.500 gols. El 1920 jugaran trenta partits, dels quals en guanyaran 

vint-i-cinc, i el 1921 seixanta-set, unes xifres que igualen i inclús superen, en el cas 

del 1921 el nombre de partits de molts equips masculins (Correia, 2018).  

 

Figura  9. Un dels partits entre les Dick Kerr, de blanc, i jugadores d’una altra fàbrica. 
Font: BBC 
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La prohibició de la Football Association  

Un cop acabada la guerra, amb la tornada del futbol masculí i davant les veus que 

criticaven l’existència del futbol femení, la Football Association (FA) va prohibir als 

seus clubs cedir els seus estadis i instal·lacions als equips de futbol femenins, així 

com prendre part en cap dels partits o competicions en què hi hagués un equip femení, 

al·legant que el futbol pot ser perjudicial per a les dones i dubtant del destí final dels 

diners que es recol·lectaven als partits benèfics (Skillen, Byrne, Carrier & James, 

2022). 

Inclús el Winchester City FC, del comtat de Hampshire, és sancionat per la FA per 

haver deixat el seu estadi a dos equips femenins: el Plymouth i el Seaton, en una 

demostració de la determinació per prohibir qualsevol evolució de la dona en el món 

del futbol (Correia, 2018).  

Tot i que no es prohibia directament el futbol femení, la mesura afectava el seu 

creixement, que es va veure greument frenat. Davant d’aquesta situació una 

cinquantena de clubs femenins van associar-se el 1921 sota l’Associació de Futbol 

Anglès de Dones, organitzant les seves pròpies competicions, però la falta de suport, 

entre d’altres del Dick Kerr, el club més important, va fer que no tingués cap rellevància 

i que acabés desapareixent el 1931, tot i que ja feia anys que no tenia activitat (Skillen, 

Byrne, Carrier & James, 2022).  

El creixement del nombre de clubs femenins que s’havia viscut a principis de la dècada 

de 1920, arribant a censar-se més de 150 equips l’any 1921, es veurà frenat i reduït a 

conseqüència de la prohibició i la falta d’estadis per entrenar, sobrevivint només una 

vintena de clubs (Correia, 2018).  

Les Dick Kerr, que disposaven d’un estadi propi, van ser un dels equips que va 

sobreviure a la desaparició massiva de clubs femenins, i va continuar jugant partits, i 

inclús va realitzar parits fora del Regne Unit, inclosa una gira pels Estats Units en què 

van jugar nou partits tot i l’oposició de la federació canadenca, abans de desaparèixer 

de forma definitiva el 1965 per falta de jugadores (Beltrán, 2021). Abans de 

desaparèixer, però, el 1926 l’equip perd el suport econòmic de la fàbrica que els dona 

el nom i passen a nomenar-se Preston Ladies (Correia, 2018). 
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Des de la prohibició de la FA el 1921, el futbol femení deixa d’aparèixer també entre 

els mitjans de comunicació i es deixen d’incloure les cròniques dels partits que 

disputaven els equips (Correia, 2018).  

La dècada del 1960 va significar el ressorgir del futbol femení al Regne Unit. Tot i que 

la prohibició de la FA encara era vigent, van anar apareixent diferents equips que es 

van organitzar sota una nova Women’s Football Association per organitzar les 

primeres competicions i pressionar per a l’eliminació de la restricció de la FA, que 

finalment va arribar el 1970 (Skillen, Byrne, Carrier & James, 2022).  

 

Spanish Girl’s Club: els inicis a Espanya 

A Espanya es va tardar uns anys més a disputar el primer partit femení del qual es té 

constància, el que no implica que no hi hagués dones que amb anterioritat haguessin 

començat a jugar a futbol i el practiquessin, tot i que no era habitual veure-les jugant 

a futbol en espais públics, ja que les que ho feien s’enfrontaven als comentaris 

despectius de la societat (Calatrava, 2011).   

El primer partit de futbol celebrat a Espanya entre dos equips formats per dones com 

a jugadores data del 9 de juny de 1914 i va ser disputat al camp del Reial Club Esportiu 

Espanyol de Barcelona (Torrebadella-Flix, 2016). 

 

Figura  10. Fotografia del primer 

partir femení entre Montserrat i 

Giralda publicada l’11 de juny 

de 1914 a La Vanguardia. Font: 

La Vanguardia   
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Al partit es van enfrontar el Montserrat contra el Giralda, dos equips que es van formar 

per l’ocasió amb les jugadores que van integrar el club Spanish Girl’s Club. Nascut a 

Barcelona, l’Spanish Girl’s Club va ser el primer club a Espanya de futbol femení creat 

el mateix any per Jack Greewell, un britànic que va ser jugador (1912-1917) i 

entrenador (1917-1923) del FC Barcelona (Menayo, 2015).  

Abans de debutar, però, Greewell va deixar la direcció de l’equip al també exjugador 

del FC Barcelona, Francesc Bru Sanz, més conegut com a Paco Bru, qui va acceptar 

el repte d’entrenar a les jugadores durant quaranta-cinc dies abans de jugar el primer 

partit (Arrechea i Scheinherr, 2015). 

Paco Bru, a més d’un dels precursors del futbol femení a Espanya, va ser i encara és 

una de les persones més importants per al desenvolupament del futbol espanyol. 

Jugador, entrenador, periodista, àrbitre i directiu en diferents etapes de la seva vida, 

Bru també es va convertir en el primer seleccionador en la història de l’equip nacional 

espanyol (Galán, 2020).  

Bru va imposar en aquell equip una metodologia semblant a la del futbol masculí, i va 

imposar una vestimenta per jugar més semblant a la dels homes i l’obligació de dutxar-

se als vestidors del camp un cop acabat l’entrenament. Aquestes mesures van tindre 

el rebuig i la crítica d’alguns dels familiars, pares mares o marits, que no les veien amb 

bons ulls (Menayo, 2015).  

 

Figura  11. Jack Greewell (esquerra) i Paco Bru (dreta), dos dels impulsors del 
primer equip de futbol femení a Espanya. Font: Viquipèdia  
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Després de la ràpida preparació a la qual s’havia compromès Bru, l’Spanish Girl’s Club 

va disputar el primer partit de futbol femení a Espanya el 9 de juny de 1914 al 

desaparegut estadi del Carrer Muntaner del RCD Espanyol. Es tractava d’un partit 

benèfic en benefici de la Fundació Femenina contra la Tuberculosi. Com que cap equip 

masculí es va voler enfrontar a elles ni hi havia cap competició femenina, les integrants 

de l’Spanish Girl’s Club van decidir dividir-se en dos equips més petits, el Montserrat, 

que vestia de blanc, i la Giralda, de vermell, per disputar el partit (Arrechea i 

Scheinherr, 2015; Menayo, 2015).  

El primer partit de futbol femení a Espanya va acabar amb un resultat final de 2-1 a 

favor de l’equip de la Giralda i la premsa de Barcelona que va donar cobertura a 

l’esdeveniment va mostrar una posició contrària al futbol femení que va reflectir a les 

seves cròniques amb un llenguatge sexista i discriminatori (Arrechea i Scheinherr, 

2015). 

 

 

Figura  12. Els dos equips de l’Spanish Girl’s Club: el Giralda (esquerra) i Montserrat 
(dreta) en fotografies publicades al setmanari Caras y caretas l’11 de juliol de 1914. 

Font: Caras y Caretas 

 

El diari esportiu Mundo Deportivo va titular la seva crònica del partit en un article 

publicat en l’edició del dia 11 de juny de 1914 “Las niñas futbolísticas”. “Anteayer, en 

el campo del “Español”, jugóse el primer partido de fútbol entre representantes del 
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sexo débil, que en dicho día se parangonaron con el fuerte” iniciava l’article que 

finalitzava amb una altra frase posicionant-se en contra del futbol femení: “Esta 

primera actuación de la mujer en el viril fútbol, no nos satisfizo, no sólo por su poco 

aspecto sportivo, sino que también porque a las descendientes de la madre Eva, les 

obliga a adoptar tan poco adecuadas como inestéticas posiciones, que eliminan la 

gracia femenil” (Extret de Torrebadella-Flix, 2016; pp. 321).  

El desaparegut diari barceloní El Diluvio també es va fer ressò del partit disputat, amb 

un tractament negatiu de caire sexista i discriminatori contra les futbolistes:  

El problema principal en la indumentaria femenina, el peinado, lo resolvió cada una a su 

manera. Si bien resulta, como más práctico, cortado a lo romano [...]. La impresión general 

producida por el partido es que el sexo femenino no permite las características rápidas que 

exige el juego. [...] Deben evitarse en las meleés empujarse con los brazos y no tener miedo a 

la pelota cuando va directa al pecho (Extret d’Arrechea i Scheinherr, 2015; pp. 3).   

 

 

Figura  13. Crònica publicada al diari Mundo Deportivo el dia 11 de juny de 1914. 
Font: CHIEFE 
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A pesar de les crítiques rebudes a la premsa, l’activitat de l’Spanish Girl’s Club no es 

va aturar després del primer partit, tot el contrari: van disputar quatre partits més durant 

el mateix mes de juny de 1914, fins a disputar un partit el 6 de juliol a Reus, fora de la 

província de Barcelona, que va acabar amb victòria de la Giralda sobre el Montserrat 

per dos gols a cero. L’11 de juny al mateix camp de l’Espanyol el partit va acabar amb 

empat a un, i tres dies després, en aquesta ocasió al camp del Club Atlètic Sabadell, 

a la capital vallesana, el Montserrat es va imposar per quatre gols a un. El 21 i el 29 

de juny van disputar dos partits més: un a Mataró i l’altre de nou a Barcelona (Arrechea 

i Scheinherr, 2015).  

L’equip va anar creixent en popularitat i es van organitzar partits en diferents punts de 

tota Catalunya, es va acordar la disputa d’un partit a Pamplona per inaugurar les festes 

de San Fermin i fins i tot s’havia acordat una gira al sud de França (Menayo, 2015).  

Tot i l’èxit que havien obtingut les jugadores del primer equip de futbol femení de l’Estat 

espanyol, l’Spanish Girl’s Club va acabar desapareixent el mateix any 1914, i poc 

després de la disputa del primer partit, a causa de l’esclat de la Primera Guerra 

Mundial, havent de cancel·lar els partits i les gires que ja havien planejat al sud de 

França i Pamplona (Arrechea i Scheinherr, 2015). 

Després d’aquesta primera aparició fugaç, només es va tornar a jugar un partit femení 

a Espanya en una ocasió: el 1923, quan es van disputar dos partits internacionals a 

Barcelona organitzats pel Sindicat de Periodistes entre les seleccions femenines de 

França i Anglaterra. Les informacions que van aparèixer en els diferents mitjans de 

comunicació van ser, com en el cas del partit de les Spanish Girl’s Club, totalment 

discriminatoris i masclistes (Arrechea i Scheinherr, 2015).  
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Figura  14. Narcís Masferrer fent el sac d’honor en un dels partits del Spanish Girl’s 
Club Font: Arxiu Nacional de Catalunya 

 

Enrique Guardiola va escriure una crònica sobre el partit publicat a la revista Stadium 

el 15 de juny sota el titular de “Girls contra Mademoiselles. Fiesta deportiva en favor 

de los periodistas”:  

“Hemos de confesar que el fútbol no se ha hecho para la mujer y que la mujer no se ha hecho 

para el fútbol. [...] Nosotros le tenemos horror al marimacho. Y es indudable que el fútbol 

femenino tiende a la formación del más completo, perfecto, acabado y espeluznante tipo de 

marimacho [...] Es un deporte al que sin exagerar podríamos calificar de esencialmente 

antifemenino” (Extret  Arrechea, 2015: pp. 5). 

En la mateixa direcció la revista Reclam escrivia sobre el partit:  

“Esas cosas son, como ciertos espectáculos, solo para hombres. La fuerza, el 

valor, la destreza, nos las hemos reservado en el reparto. Y a la mujer le hemos 

dejado el sentimiento, la delicadeza, la belleza y la gracia. [...] Las señoritas 

futbolistas fracasarán. Es decir, las haremos fracasar los hombres, porque así 
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nos conviene, en legítimo derecho de defensa” (Biblioteca Nacional de España, 

2021)2. 

“El deporte ridiculizado” es titulava l’article del dia 15 de juny de 1923 del diari de la 

capital catalana, La Jornada Deportiva. L’article seguia: “Está ya sobradamente 

discutido que el fútbol no entra, ni mucho menos, en la lista de los deportes que puede 

practicar la mujer; [...] porque es demasiado violento y porque se necesita para 

practicarse un vigor que la mujer no posee… ni poseerá jamás… probablemente” 

(Extret de la Biblioteca Nacional de España, 2021).  

 

Figura  15. Crònica i fotografies publicades a La Jornada Deportiva el 15 de juny de 
1923 sobre els partits femenins celebrats a Barcelona. Font: Biblioteca Nacional de 

España 

 
2 Jiménez, A. G. (2021, 13 agosto). Y las chicas comenzaron a jugar al fútbol. El Blog de la BNE. Recuperado 23 

de marzo de 2022, de https://blog.bne.es/blog/y-las-chicas-comenzaron-a-jugar-al-futbol/  

https://blog.bne.es/blog/y-las-chicas-comenzaron-a-jugar-al-futbol/
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A pesar de la falta d’equips femenins, 

durant la dècada del 1920 una dona va 

destacar dins d’un món, el del futbol, 

que estava dominat i reservat als 

homes. Irene González Basanta va ser 

la primera dona futbolista que va 

cobrar per jugar a futbol, i a més ho va 

fer en equips i competicions 

masculines. Ràpidament va anar 

incrementant la seva popularitat, tot i 

l’oposició del seu pare a què jugues a 

futbol, qui arribava a pegar-la quan la 

veia en un camp de futbol. Fins i tot va 

arribar a crear el seu propi equip de 

futbol en la que ella era jugadora, però 

a més presidenta, convertint-se en la 

primera dona també a liderar un club 

des dels despatxos. La seva carrera 

com a futbolista, però, va ser curta, ja 

que el 1928 amb només 20 anys va 

morir a causa de la tuberculosi 

(Menayo, 2015)  

Com assenyala David Menayo (2015) a “El fútbol femenino en 20 toques”, ni l’arribada 

d’un règim de llibertats com va ser la Segona República (1931-1936) va afavorir 

l’aparició d’equips femenins amb una base sòlida per al desenvolupament del futbol 

femení a Espanya i en conseqüència de competicions de clubs. La Segona República 

(1931-1936) va afavorir l’emancipació de la dona respecte dels règims anteriors i va 

reconèixer drets i llibertats inèdites a Espanya fins aleshores, com el divorci o 

l’avortament. 

Figura  16. Irene González Basanta, la 
primera futbolista que va cobrar per jugar 

a futbol. Font: MARCA 
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Tot i que durant la Segona República es va promoure des de les classes socials la 

pràctica de l’esport entre les dones, sobretot va augmentar la pràctica dels esports 

col·lectius com el bàsquet, però el futbol encara fou vist com un espai reservat per al 

sexe masculí, en el qual el paper de la dona quedava com a pura espectadora 

(Torrebadella-Flix, 2015).  

 

50 anys de silenci  

La fi de la Segona República espanyola (1936), l’inici de la Guerra Civil (1936-1939) i 

la victòria final del bàndol nacional que va imposar una ideologia que relegava a la 

dona a l’àmbit familiar i domèstic va frenar el desenvolupament del futbol femení a 

Espanya.  

Tal com explica Torrebadella-Flix (2016) a “Fútbol en femenino. Notas para la 

construcción de una historia social del deporte femenino en España, 1900-1936”, amb 

l’arribada de la dictadura, les dones van quedar apartades, en general, de la pràctica 

esportiva:  

L'ocàs esportiu va arribar després de la Guerra Civil, on l'esport va servir als interessos de 

l'Estat. En aquest escenari, el recés de l'esport femení va truncar les aspiracions de moltes 

joves, ja que la seva pràctica es va adaptar ideològicament a les doctrines conservadores 

catòliques i al condescendent model de dona russoniana (Manrique, 2011; Pujadas, Garay, 

Gimeno, Llopis, Ramírez, Parrilla, 2012” (Citat per Torrebadella-Flix, 2016; pp. 327). 

Després de la Guerra Civil, els esdeveniments esportius que tenien lloc a Espanya 

van quedar sota el control de les principals organitzacions del règim franquista que 

controlava a través de la Falange Espanyola com són el Ministeri Nacional de 

Movimiento o Organització Juvenil Espanyola (Corcuera, 2015). A banda quedava 

l’esport femení, que estava sota control de la Secció Femenina, creada el 1934 des 

del sector femení pertanyent a la Falange Espanyola (Calatrava 2011; Corcuera, 

2015) i dirigida per Pilar Primo de Rivera, filla del dictador Miguel Primo de Rivera, i 

germana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. 

La Secció Femenina es va encarregar de marcar les línies ideològiques del règim 

franquista per deixar clara la ideologia que havia de marcar la vida de les dones sota 
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la direcció de Franco, que les relegava a l’àmbit domèstic i a una funció reproductiva, 

com demostra les edicions de la revista Medina, mitjà de propaganda de la Secció 

Femenina (Corcuera, 2015).  

En l’edició de desembre de 1943 de la revista Medina deixava clara la posició sobre 

la funció de la dona:   

A la madre española, pura de pensamiento, casta de cuerpo, discreta y prudente, suavemente 

enérgica, piadosamente caritativa, modesta e inteligente, sumisa pero digna, señora siempre, 

debe nuestra Patria su característica moral, sus usos y costumbres, su modo de ser y de sentir 

íntimo, pues ella tiene la importante y trascendental misión de inculcar en la juventud grandes 

ideales, percepción clara de los hechos, honrado sentir de los afectos, y de tallar su carácter a 

suaves golpes de cincel para formar hombres nobles, valerosos y patriotas con suficiente 

espíritu de sacrificio para ofrecer la vida por la Patria, si así lo exigen las circunstancias (Citat 

per Corcuera, 2015; pp. 3).  

En el mateix sentit, s’expressava la Enciclopedia Elemental para Niñas, elaborada per 

la Secció Femenina el 1957: 

El destino de la mujer es ser esposa y compañera del hombre, formar con él una familia y 

educar y cuidar bien a sus hijos. El lugar donde la mujer desarrolla sus actividades es la casa, 

porque allí vive la familia. Pero su misión no es sólo material; sus deberes no son sólo cuidar 

de los hijos y del marido corporalmente, sino que de éste debe ser la compañera, y de aquellos 

la primera educadora; por ello debe prepararse, moral y materialmente, para ser capaz de lo 

que de ella se espera. Esta preparación es el medio que la hace apta para desarrollar su misión 

en el momento oportuno (Citat per Corcuera, 2015; pp. 3).  

El sistema de control del règim sobre la dona i el seu desenvolupament personal en 

el món de l’esport només deixava practicar certes disciplines esportives com la 

gimnàstica i altres esports col·lectius com el bàsquet, handbol o hoquei, esports 

considerats aptes per a la pràctica femenina (Calatrava 2011; Corcuera, 2015). El 

futbol, però, continuava sent un esport que els organismes franquistes encara veien 

com un espai reservat als homes per la seva agressivitat i esport de contacte 

(Corcuera, 2015).  

Durant els anys 50, a Espanya l’autorització dels governadors civils per a la disputa 

de partits femenins era impensable, i els partits de futbol femení internacionals que es 

jugaven a la resta del món no apareixien en els mitjans de comunicació espanyols, i 
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quan ho feien era de forma despectiva cap a les jugadores (Corcuera, 2018). Aquest 

tractament de menyspreu que emetien els mitjans de comunicació queda palès en 

l’article titulat “Las ladies futbolistes” de Martínez Gandía al diari MARCA del 6 de 

gener de 1951:  

Las mujeres, en el fútbol, están bien en la tribuna, y si están bien en la tribuna, tampoco estarán 

mal fuera de ella, pero sin invadir nunca el terreno de juego. Una mujer vestida de futbolista y 

con esas botazas tan enormes, resulta de una comicidad tan espesa que solo sería reída por 

espectadores de cerebro primitivo. O sea que para el espectador moderno, ni siquiera la cosa 

tendría gracia (Corcuera, 2018; pp. 5). 

No va ser fins a la segona meitat dels anys 60 quan les mobilitzacions juvenils van 

iniciar un lleuger augment de la permissivitat del règim que va permetre que algunes 

dones joves aficionades al futbol comencessin a jugar alguns partits (Calatrava, 2011; 

Corcuera, 2015), sobretot a la zona nord del país (Corcuera, 2018). Molts d’aquests 

partits, però, eren amistosos benèfics entre petites agrupacions locals més vistos com 

un espectacle per recaptar diners abans que la pràctica d’un esport de competició i 

lleure (Corcuera, 2015).  

Tot i una incipient tendència aperturista, la Secció Femenina continuava imposant una 

visió tradicional falangista de la dona que arribava fins i tot a la roba que aquestes 

podien utilitzar durant la pràctica esportiva, com queda palès al manual d’Economia 

Domèstica per a Batxillerat, Comerç i Magisteri de 1968:   

No hay que tomar deporte como pretexto para llevar trajes de deporte escandalosos. Tampoco 

tenemos que tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la familia, ni para 

ninguna libertad contraria a las buenas costumbres (Citat per Corcuera, 2015; pp. 7). 

Arreu del territori es van anar jugant partits benèfics per obtenir recursos econòmics 

que van anar augmentat la pràctica del futbol femení a Espanya, tot i que al 1970, la 

Secció Femenina encara seguia limitant el creixement i obviant l’existència del futbol 

femení, y no recollia cap llicència federada en el recompte de la Delegació Nacional 

de Secció Femenina (Corcuera, 2018). 
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1970: entre la voluntat de jugar i la clandestinitat  

Els últims anys de la dictadura franquista a Espanya es van caracteritzar per un lleuger 

aperturisme del règim que havia imposat restriccions socials molt dures després de la 

Guerra Civil que van relegar a la dona a l’espai domèstic i la cura dels fills i la família, 

al mateix temps que era exclosa dels esports que es consideraven només masculins 

com el futbol.  

A la dècada del 1970, en els últims anys del règim franquista abans de la mort del 

dictador Francisco Franco, a Espanya, tot i que no hi ha dades oficials exactes, es 

calcula que hi havia uns 950 clubs de futbol femení (Menayo, 2015). El problema 

residia en què molts d’aquests clubs eren més aviat petites agrupacions de dones d’un 

mateix poble o una mateixa zona sense cap estructura. De fet, únicament hi havia 40 

clubs amb una estructura organitzada dels quals deu estaven disposats a viatjar arreu 

del territori per competir (Menayo, 2015).  

Entre tots aquests 950 clubs de futbol format per dones, hi destacaven quatre per 

sobre de tots els altres que hi havia al llarg i ample de la geografia espanyola: Sizam 

de Madrid, Racing de Valencia, Penya Femenina de Barcelona i Club Esportiu 

Fuengirola (Calatrava 2011; Menayo, 2015), els quals es disputarien la primera 

competició oficiosa, que no oficial, de futbol femení a Espanya, el Campeonato de 

Espanya de Futbol Femenino – Copa Fuengirola Costa del Sol, celebrada entre el 24 

de gener i el 28 de febrer de 1971 de la que es va proclamar campió el club local Club 

Esportiu Fuengirola (Menayo, 2015).  
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Figura  17. El Club Deportivo Fuengirola guanyador del Campeonato de Espanya de 
Futbol Femenino – Copa Fuengirola Costa del Sol. Font: Francisco Martín 

 

En la majoria de casos, els equips comptaven amb estructures dèbils que no els 

permetien sobreviure a mitjà ni llarg termini. És el cas de tres d’aquests primers quatre 

equips pioners i potents, ja que poc després de la seva fundació, a excepció de la 

Penya Femenina de Barcelona, la resta va desaparèixer.  

El Sizam de Madrid va néixer el 16 d’octubre de 1970 (Calatrava, 2011) i es va estrenar 

en públic el 8 de desembre del mateix any contra l’equip Mercacredit al qual va superar 

per un clar 5-1 (Calatrava, 2011, Menayo, 2015, Corcuera, 2018). El club va acabar 

desapareixent al cap de pocs mesos de la seva creació després d’un conflicte 

institucional que va portar a les jugadores a dimitir en bloc (Menayo, 2015).  

El 10 de desembre, al mes següent de la fundació de l’equip madrileny, es va fundar 

el Racing Valencia a la Comunitat Valenciana (Calatrava, 2011; Menayo, 2015). La 

seva vida també seria curta, i tot i que el desembre de 1971 es va associar inicialment 

amb el Valencia Femení, la fusió no va evitar la seva desaparició per deficiències 

pressupostàries i resistències del poder polític i eclesiàstic (Menayo, 2015).  
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L’1 de gener de 1971 es va crear la secció femenina de futbol de FC Barcelona, el que 

suposava que per primera vegada un dels grans clubs del futbol femení nacional 

iniciava el camí dins del futbol femení (Calatrava, 2011; Menayo, 2015). L’equip, 

entrenat per Antoni Ramallets, un exjugador referent dins del club, va néixer de la 

iniciativa d’Immaculada Cabecerán, qui es va reunir amb el president d’aleshores, 

Agustí Montal, perquè volia jugar a futbol dins del club (Menayo, 2015). Montal va 

recolzar la proposta i va cedir el Camp Nou perquè juguessin un partit benèfic el dia 

de Nadal de 1970, sota el nom de Selecció Ciutat de Barcelona, contra la Unió 

Esportiva Centelles (Menayo, 2015; Corcuera, 2018). La iniciativa va convèncer a la 

directiva del club que els va cedir el camp Fabra i Coats per entrenar però sense 

permetre utilitzar ni el nom ni l’escut del club, anomenant-se Penya Femenina 

Barcelona, però sí l’equipació oficial (Menayo, 2015).  

El 2 de gener del 1971 neix de la mà d’Angel Lázaro Castillo, exjugador del Sevilla, el 

Club Deportivo Fuengirola, que tot i guanyar el primer torneig oficiós de futbol femení 

celebrat a Espanya, acabaria desapareixent a finals del mateix 1971 amb la marxa del 

seu impulsor a l’Atlètic de Madrid (Calatrava, 2011; Menayo, 2015).  

 

Figura  18. Imma Cabecerán aixeca el trofeu del torneig de Nadal de 1970 al Camp 
Nou amb la resta de l’equip i Ramallets. Font: FC Barcelona 
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L’impuls del futbol femení es va trobar en l’àmbit estatal amb nombroses traves dels 

estaments polítics, federatius i clubs. A Catalunya, però el futbol femení va trobar el 

suport de bona part dels dirigents dels clubs i entitats esportives i del president de la 

Federació Catalana de Futbol (FCF), Pablo Porta (Calatrava, 2011).  

Prova d’aquest suport va ser la celebració de la Copa Pernod al mes de març de 1971 

un torneig quadrangular de futbol femení de Catalunya en el qual van participar la 

Penya Femenina Barcelona, RCD Espanyol, Atlètic Sabadell i UE Sant Andreu, els 

tres últims creats en ocasió d’aquest torneig (Calatrava, 2011, Menayo, 2015). El 

torneig, que va guanyar l’Espanyol en superar a la Penya Femenina Barcelona en un 

partit jugat al Camp Nou davant 30.000 espectadors, va ser la competició 

predecessora i que va donar lloc a la creació del I Campionat Regional de Catalunya 

de Futbol Femení, una competició de lliga formada per 14 equips femenins d’arreu del 

país i en la qual es van invertir uns dos milions de pessetes (Calatrava, 2011; Menayo, 

2015).  

L’expansió del futbol femení no tenia cap òrgan que legislés i organitzés les 

competicions que anaven sorgint, agrupés i representés als diferents clubs femenins 

que hi havia i els que anaven apareixent. El futbol femení en aquell moment no 

comptava amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol (Calatrava, 2011; 

Menayo, 2015), i fins i tot el seu president d’aleshores, José Luís Pérez-Payá es 

mostrava contrari al fet que les dones juguessin a futbol sota el paraigües de la RFEF: 

No, no estoy contra el fútbol femenino, pero tampoco me agrada. No lo veo muy femenino 

desde el punto de vista estético. La mujer en camiseta y pantalón no está muy favorecida, 

cualquier traje regional le sentaría major (Citat a Menayo, 2015; pp. 51).  

Espanya havia fet cas nul a les directrius marcades per la UEFA el 1970 que instava 

a les federacions membres a tenir en consideració al futbol femení i a desenvolupar 

una regulació per al seu desenvolupament (Menayo, 2015). Davant d’aquesta situació 

tretze presidents dels principals clubs de tota Espanya, i en representació de tots els 

clubs, es van reunir el 5 de maig de 1971 a l’Hotel Claridge de Madrid d’on va sorgir 

la creació del Consell Nacional del Futbol Femení (CNFF) amb l’objectiu de 

desenvolupar el futbol femení i que quedés integrat sota l’estructura de la RFEF 

(Calatrava, 2011; Menayo, 2015).  
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El Consell Nacional, presidit per Javier Jiménez, president del Valencia CF, mai va 

rebre el suport de les institucions públiques ni de la federació espanyola i va acabar 

desapareixent a l’inici del 1972, tot i que a mitjans del mateix any es tornaria a refundar 

de la mà Rafael Ruiz Muga (Calatrava, 2011; Menayo, 2015). 

 

Una Selecció clandestina 

Si la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) obviava el creixement del futbol 

femení a Espanya i es negava a desenvolupar plans per al seu desenvolupament i 

incloure’l al seu organigrama, encara estava menys disposada a organitzar una 

selecció nacional de futbol femení a inicis del 1970 per competir de forma oficial i sota 

el paraigües de la RFEF, com ho feia la selecció masculina, davant de seleccions 

internacionals d’altres països.  

Davant aquesta situació, Rafa Muga, amb l’ajuda d’Ángel Castillo i Javier Jiménez, 

directius del Fuengirola i Racing de Valencia, van organitzar una selecció no 

reconeguda per la RFEF, màxim òrgan rector del futbol espanyol, que va debutar el 

21 de febrer de 1971 en un partit que es va jugar a l’estadi de la Condomina de Murcia 

davant Portugal, que va finalitzar en empat a tres i que va rebre l’oposició de la Secció 

Femenina i del Comitè Tècnic d’àrbitres murcià (Calatrava, 2011; Corcuera, 2015; 

Menayo 2015).  

Davant dels mals resultats, el que incloïa un 8-1 contra Itàlia (Calatrava, 2011; 

Corcuera, 2015; Menayo 2015), Muga va decidir que era necessari que es dediqués 

de forma seria i completa al desenvolupament d’aquella selecció per convertir-la en 

un referent internacional (Menayo, 2015).  

La selecció espanyola, però, no va arribar a participar en les primeres edicions 

oficioses del Mundial de futbol femení per la falta de suport federatiu. El 1970 es va 

crear la Federació Internacional Europea de Futbol Femení, un organisme 

independent de FIFA, que va organitzar el primer mundial del futbol femení el 1970 a 

Torí, i un segon mundial l’any següent a Mèxic, ambdós torneigs guanyats per 

Dinamarca (Calatrava, 2011; Corcuera, 2015; Menayo 2015). Per a la següent edició 
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de 1972, la Federació Internacional volia que Espanya en fos la seu, però la falta de 

resposta i col·laboració dels organismes espanyols no ho va fer possible (Calatrava, 

2011; Corcuera, 2015; Menayo 2015). 

 

 

Figura  19. La Selecció Espanyola Femenina en un dels primers partits que va 
disputar. Font: AS 

 

La dècada del 1980 suposaria un canvi en el tractament de la Reial Federació 

Espanyola de Futbol respecte dels anys setanta. Sota la presidència de Pablo Porta i 

sense José Luís Pérez-Payá, gran opositor de la participació de la dona en el món del 

futbol, la RFEF va reconèixer el futbol femení per primera vegada en la seva història 

(Calatrava, 2011; Menayo, 2015). Maria Teresa Andreu, exjugadora i futura presidenta 

del Subcomitè de Futbol Femení, va ser una persona molt important perquè es donés 

aquest pas, ja que va ser qui va viatjar fins a Madrid per reunir-se amb Agustín 

Domínguez, secretari general de la RFEF, per convèncer-lo de donar el pas i aprovar 

reconeixement del futbol femení per part del màxim òrgan federatiu nacional (Menayo, 

2015).  
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Amb Teodoro Nieto com a primer seleccionador nacional de la nova i oficial selecció 

espanyola de futbol femenina, Espanya va debutar el 5 de febrer de 1983 en un partit 

que les va enfrontar de nou a la selecció de Portugal a La Guardia, Pontevedra i que 

Espanya va perdre per 0-1 (Calatrava, 2011; Menayo, 2015).  

La primera victòria de la selecció espanyola integrada dins la RFEF no va arribar fins 

al quart partit celebrat el 12 de maig del 1984 davant la selecció Suïssa en un 

enfrontament jugat a Zurich (Menayo, 2015).  

A finals de 1988 Nieto va deixar el seu càrrec al capdavant de la selecció a Ignacio 

Quereda, amb un balanç de 21 partits jugats amb 4 victòries, 5 empats i dotze derrotes 

(Menayo, 2015). Amb Quereda la selecció va continuar progressant fins a obtenir la 

classificació per a un torneig internacional com va ser el cas de l’Eurocopa de 1997 

de Noruega i Suècia (Menayo, 2015).  

Després de classificar-se tercera en el grup de classificació per a l’Eurocopa, Espanya 

va superar inesperadament a una Anglaterra que en aquell moment era una potència 

mundial, mentre el combinat espanyol estava encara format per futbolistes amateurs i 

de curta trajectòria dins del món del futbol (Menayo, 2015).  

L’Eurocopa de 1997 no seria només el primer torneig internacional de la selecció, sinó 

que també la competició internacional de seleccions a la que ha arribat més lluny. 

Després de superar la fase de grups en segon lloc per darrere de França i per davant 

de Suècia i Rússia, Espanya va caure davant d’Itàlia a les semifinals d’una competició 

a la qual tardaria setze anys a tornar a participar (Menayo, 2015).  

 

Les primeres competicions oficials a Espanya  

El desenvolupament del futbol femení a Espanya va entrar en un nou escenari després 

del reconeixement de la Real Federació Espanyola de Futbol l’any 1980 sota la 

presidència de Pablo Porta, qui va afirmar: “ha dejado de ser un espectáculo folkórico-

erótico-deportivo para convertirse en algo más serio. Tan serio como en otros países 

europeos” (Citat per Menayo, 2015; pp. 79). 
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La Federació espanyola, com fa en el cas de les competicions masculines al tractar-

se de l’òrgan rector del futbol espanyol, va organitzar l’any 1981 la primera competició 

oficial sota el nom Copa de la Reina Sofia, la qual es va celebrar a Tarragona on es 

van enfrontar 16 equips diferents dividits en quatre grups (Menayo, 2015).  

El guanyador d’aquest torneig fou el Karbo, que va superar el 28 de juny de 1981 a la 

final del torneig al Risco Las Palmas, convertint-se en el primer club que guanyava 

una competició oficial a Espanya i que va passar a dominar el futbol espanyol femení 

en imposar-se en les tres primeres edicions d’aquesta competició (Menayo, 2015). El 

Karbo va ser un club de futbol femení fundat el 1968 per l’acadèmia Karbo, situada al 

barri corunyès de Los Mallos, per iniciativa dels directors de l’escola, que eren Ramón 

Carrasco i Mari Carmen Borrego, els quals van donar el liderat de l’equip a José 

Mañana. Tot i els èxits aconseguits, els problemes econòmics van fer que hagués de 

ser integrat dins de l’estructura del Club Deportivo La Coruña, un club referent i històric 

en el futbol masculí i l’esport gallec. (Menayo, 2015).  

 

Figura  20. La plantilla del Karbo va ser el primer equip femení campió d’una 
competició oficial de futbol femení a Espanya i va dominar les primeres competicions 

oficials. Font: AS 
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A banda d’aquesta primera competició oficial, el futbol femení continuava creixent 

arreu del territori espanyol amb la creació de successius clubs femenins que 

s’organitzaven per competir en lligues territorials autonòmiques, ja que faltava una 

competició regular.  

Aquesta lliga nacional no va arribar fins a la temporada 1988-1989 sota l’organització 

de la RFEF, i en la qual van participar 9 clubs de tot l’estat: Penya Femenina Barcelona 

Deco Parquet, vencedor d’aquesta primera edició, Parque Alcobendas de Madrid, 

Espanyol Interplast de Barcelona, Vallés Occidental Aluvall de Barcelona, Olímpico 

Fortuna de Madrid, Sabadell, Puente Castro de León i Atlético Santa Maria del Camí 

(Corcuera, 2015; Menayo, 2015).  

La màxima competició del futbol espanyol femení va anar canviant el seu format i la 

seva denominació des de la seva creació fins a l’actualitat per tal de buscar el millor 

sistema de competició i desenvolupament del futbol femení.  

Així doncs, es va anomenar Lliga Nacional Femenina des del 1988 fins al 1996 quan 

un canvi d’estructura organitzativa de la competició es va aprofitar també per canviar 

el nom a Divisió d’Honor Femenina, passant d’una lliga amb un grup únic a una altra 

amb quatre grups formats segons la proximitat geogràfica, i de la qual el vencedor final 

sortia d’una fase final que jugaven els guanyadors de la lliga regular de cada grup. 

Aquest format va propiciar l’aparició d’un gran nombre de clubs que competien a la 

màxima competició nacional al mateix temps que va incrementar la desigualtat entre 

els clubs més establerts i els nous.  

Per això, aquest format només va durar fins al 2001, quan es va instaurar la Superlliga 

Femenina, una competició d’un únic grup el guanyador del qual, a més, per primera 

vegada, tenia accés a disputar la Lliga de Campions de clubs organitzada per la UEFA.  

Aquesta nova Superlliga va ser reformada el 2009 per donar entrada a la competició 

a seccions femenines dels principals clubs de la Lliga de futbol masculí, una mesura 

que va rebre l’oposició majoritària dels clubs i jugadores que van veure com 

s’incrementava la quantitat de competidors i es tornava a un sistema dividit en diversos 

grups.  
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La reestructuració, però, només va durar dos anys, ja que el 2011 es va tornar a 

modificar el sistema de competició, instaurant de nou una lliga amb un sol grup de 16 

participants sota la denominació Primera Divisió Femenina.  

De les 34 edicions disputades fins a l’actualitat, el FC Barcelona és l’equip que ha 

guanyat més títols amb un total de set, seguit de l’Athletic Club amb  cinc i el Llevant 

amb quatre.  

Per a la temporada 2019-2020 es va anunciar la creació de la Supercopa d’Espanya, 

que a diferència del futbol masculí, encara no existia en el cas del futbol femení. 

Aquesta competició, igual que en el cas de la masculina, la disputen el campió i 

subcampió de la Copa de la Reina i els dos millors classificats de la Lliga en una fase 

final a partit únic.    

 

 

Figura  21. El FC Barcelona és l’equip amb més títols de Lliga al futbol femení amb 7 
campionats, l’últim la temporada 2021-2022, encadenant tres victòries globals 

consecutives. Font: MARCA 
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El creixement a partir del segle XXI 

L’arribada del segle XXI va suposar l’arribada també dels equips masculins, que van 

començar a acceptar el futbol femení com a part de les seves estructures. Alguns ja 

ho havien provat anys abans, experiències, però, que havien acabat prematurament 

com és el cas del FC Barcelona o l’Atlètic de Madrid. En aquest cas, alguns dels equips 

no van optar per crear els equips des de zero, sinó que van optar per adquirir equips 

que ja militaven a la màxima divisió del futbol femení o a les categories més pròximes 

a aquesta. 

Els últims anys han estat un període d’excepcional creixement i reconeixement per al 

futbol femení. Els principals estadis de futbol d’Espanya s’han obert perquè les 

jugadores i els equips hi disputin partits oficials. Els estadis s’han omplert fins a arribar 

a batre el rècord d’assistència a un partit oficial, els equips han augmentat la seva 

inversió en el futbol femení i els èxits dels equips i jugadores espanyoles han arribat.  

Les directives dels equips masculins han anat obrint ocasionalment els estadis que 

només utilitzaven els primers equips masculins per a disputar partits femenins, i les 

grades s’han omplert per veure els partits, trencant rècords d’assistència a Espanya i 

de nivell mundial per a partits de futbol femení. De fet, a Espanya només dos clubs de 

primera divisió no han obert el seu principal estadi per als seus equips femenins: Vila-

real i Reial Madrid.  

L’Athletic Club, que el 2002 va integrar dins la seva estructura a l’equip femení Leioa 

EFT, va obrir l’estadi de San Mamés per a l’últim partit de lliga de les temporades 

2002/03 i 2003/04, en les quals l’equip basc es va convertir en campió de lliga, i als 

quals van assistir 23.000 i 35.000 espectadors respectivament (Menayo, 2015). El 

2012 el club va tornar a obrir l’estadi per un partit de lliga davant del FC Barcelona, 

però aquest cop l’assistència va ser de 25.000 aficionats (Menayo, 2015). Els 35.000 

espectadors que van presenciar el partit contra l’Hispalís el 2003 van ser superats pels 

48.121 espectadors que el 30 de gener de 2019 van ocupar les graderies del Nou San 

Mamés per al partit de Copa de la Reina davant de l’Atlètic de Madrid.    

El rècord, però, va ser superat el 17 de març de 2019 al Wanda Metropolitano. 60.739 

espectadors van presenciar el partit corresponent a la vint-i-quatrena jornada de Lliga 
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Iberdrola entre l’Atlètic de Madrid i el FC Barcelona. Aquesta xifra va suposar que es 

convertís en el partit entre dos equips femenins amb més espectadors de la història, 

superant en l’àmbit mundial els 51.211 espectadors del Tigres-Monterrey a l’estadi 

BBVA Bancomer de Mèxic l’any 2018 i els 50.212 del Lyon-Frankfurt celebrat a l’estadi 

Olimpiastation el 2012. 

                      

          

 

 

Tot i aquestes xifres de rècord d’assistència a partits de clubs a Espanya, encara 

estava vigent el rècord absolut d’assistència a un partit femení que datava del 1999. 

Aquell 1999, 90.195 aficionats van accedir a l’estadi Rose Bowl de Pasadena dels 

Estats Units per veure la final de la Copa del Món entre la selecció dels EUA i la del 

Japó. Aquestes dues seleccions es van enfrontar també a la final dels Jocs Olímpics 

de Londres 2012 davant de 80.203 persones, el que va suposar la segona millor 

assistència absoluta a un partit femení.  

El Barça-Madrid, primer, i el Barça-Wolfsburg després, ambdós de Lliga de Campions 

femenina, van establir els nous rècords mundials d’assistència a un partit femení, tant 

Figura 22. Portada MARCA del 18 de 

març de 2019 pel rècord d’assistència 

d’un partit femení a Espanya. Font: 

MARCA 

Figura 23. Portada AS del 18 de 

març de 2019 pel rècord 

d’assistència d’un partit femení a 

Espanya. Font: AS 
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absolut com de clubs. El Barça-Madrid celebrat al Camp Nou el 30 de març de 2022 

va situar el rècord en 91.553 espectadors, superat pels 91.648 aficionats que van 

omplir les graderies del Camp Nou el 22 d’abril de 2022 contra l’equip alemany.  

 

 

Gràfic 1. Quantitat de llicències federatives a Espanya i Catalunya els darrers anys. 
Font: elaboració pròpia (2022) en base als informes anuals i memòries de la Real 

Federació Espanyola de Futbol (RFEF) 

 

El creixement del futbol femení queda també palès si s’observen les llicències 

federatives expedides per les federacions autonòmiques i per la Reial Federació 

Espanyola de Futbol.  

A escala estatal, es pot observar un creixement exponencial de llicències federatives 

femenines fins assolir la temporada 2019-2020, 54.770 fitxes federatives, el rècord 

absolut aconseguit mai a Espanya. Per a la temporada 2020-2021, la xifra es va situar 
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en 47.013 llicències, el que significa una xifra inclús per sota de les 47.670 de la 

temporada 2018-2019. L’increment, però, és remarcable i evident, ja que s’ha passat 

de les 13.582 llicències de la temporada 2003-2004 a aproximar-se i superar els 

50.000 en quinze anys.  

Si s’observen les llicències federatives femenines en l’àmbit autonòmic català, el 

comportament és molt semblant, per no dir calcat, a la tendència observada en l’àmbit 

nacional. La temporada 2019-2020 també ha marcat un rècord de llicències 

concedides, superant la barrera de les 10.000. Les 10.052 i 9.109 llicències que es 

van registrar durant les temporades 2019-2020 i 2020-2021 respectivament contrasten 

amb les 3.008 de la temporada 2003-2004.  

 

Gràfic 2.  Quantitat de llicències federatives a Espanya i Catalunya els darrers anys. 
Font: elaboració pròpia (2022) en base als informes anuals i memòries de la Real 

Federació Espanyola de Futbol (RFEF) 
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Un altre factor que mostra l’evolució i la dimensió que ha adquirit el futbol femení a 

Espanya és el nombre de llicències federatives professionals expedides per les 

federacions autonòmiques i la federació estatal, tot i que encara hi ha una gran 

diferència si es compara amb el seu homòleg masculí.  

A la temporada 2020-2021 va registrar-se 866 llicències federatives de caràcter 

professional en el futbol femení, una xifra mai vista a Espanya i que va suposar un 

rècord respecte de les temporades anteriors, per sobre de les 670 registrades la 

temporada anterior, la 2019-2020. L’increment de llicències femenines professionals 

ha estat progressiu, però especialment rellevant el pas de la temporada 2015-2016 de 

63 llicències a 123 la temporada següent, la 2016-2017. Les tres primeres llicències 

femenines professionals a Espanya es van registrar per la temporada 2010-2011.  

En l’àmbit català, s’ha passat de cinc llicències federatives professionals la temporada 

2011-12 a 69 per a la 2020-2021, tot i que el gran creixement d’aquestes llicències es 

produeix la temporada 2016-2017 quan es registren 16 fitxes professionals, davant les 

tres que hi havia la temporada anterior.  

Els últims anys han estat de vital importància per al futbol femení nacional i 

internacional. En l’àmbit nacional el FC Barcelona ha dominat darrerament les 

competicions nacionals i internacionals que ha disputat, fent-se durant la temporada 

2020-2021 amb el triplet (Lliga, Copa de la Reina i Champions League), obtenint la 

primera Lliga de Campions no només del club, sinó també de la història del futbol 

femení espanyol. Una de les futbolistes d’aquest equip, a més, ha obtingut 

reconeixements com el The Best o la Pilota d’Or que l’han reconeguda com la millor 

futbolista del món, contribuint a donar visibilitat al futbol femení a Espanya.  

En l’àmbit internacional és important destacar el seguiment que va tindre el mundial 

de futbol femení de 2019 celebrat a França. 1.120 milions d’espectadors van seguir 

els partits del torneig de seleccions, el que suposa una mitja de 17,27 milions per partit, 

davant dels 8,39 per partit de l’edició de Canadà 2015.  
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El primer conveni col·lectiu: un camí llarg i tortuós ple de pedres 

Les negociacions per a la firma del primer conveni col·lectiu del futbol femení espanyol 

van iniciar-se l’octubre de 2018. El conveni havia estat una reclamació de les 

associacions de futbolistes i les jugadores per a dotar-les d’un marc legal que regulés 

les seves jornades laborals, els salaris, les vacances, les baixes per gestació o 

malaltia, etc., ja que fins al moment aquest marc legal no existia i tot depenia del que 

cada jugadora hagués signat en el seu contracte amb el club.  

Les negociacions havien de desembocar en un fet històric: la firma del primer conveni 

col·lectiu per al futbol femení a Espanya, situació que encara no s’havia desenvolupat 

a la resta de països europeus.  

La negociació, però, ja va néixer amb importants discrepàncies entre la patronal, 

l’Associació de Clubs de Futbol Femení, i els sindicats. Mentre els sindicats, 

representats per l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), Futbolistas ON i la Unió 

General de Treballadors (UGT), demanaven el salari mínim interprofessional per a les 

futbolistes, la patronal s’hi oposava. “Difícilmente los clubes podamos cumplir una 

jornada completa con un salario mínimo interprofesional de 11.000 euros brutos” deia 

Rubén Alcaine, president de l’Associació de Clubs de Futbol Femení (ACFF) (TVE, 

2018).  

 La negociació inicial es va afrontar també amb diferents ambicions pel que fa a 

l’aplicació temporal del nou conveni col·lectiu. “No va a ser para esta temporada. 

Tenemos toda la temporada para hablar” (RTVE, 2018) declarava Alcaine als 

micròfons de Televisió Espanyola abans de començar les negociacions, mentre 

Juanjo Martínez president de Futbolistes ON, desitjava que “entre en vigor esta 

temporada y se puedan beneficiar des de ya” (RTVE, 2018).  

Amb postures allunyades, però amb voluntat de negociar a la recerca d’un acord, es 

va celebrar la primera trobada entre els sindicats i la patronal. La primera reunió, 

celebrada el 4 d’octubre a la seu del Consejo Superior de Deportes, va ser un autèntic 

fracàs per la falta de cooperació i entesa entre els tres sindicats que representaven a 

les futbolistes. Les discrepàncies i recels entre AFE, UGT i Futbolistas ON sorgien 

perquè AFE, el sindicat majoritari en el món del futbol, reclamava ser el sindicat que 
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negocies amb la patronal tenint en compte la seva trajectòria al llarg de la història del 

futbol a Espanya i el seu pes, ja que Futbolistas ON era un sindicat minoritari entre les 

futbolistes i creat el mateix 2018. 

 

 

Figura  24. Negociacions entre els sindicats del futbol femení espanyol i la patronal. 
Font:  AFE 

 

Els presidents d’ambdós sindicats es mostraven decebuts per l’enfrontament. “Es 

curioso que nos podamos pelear entre los sindicatos cunado se supone que los 

sindicatos estan para proteger a las compañeras” va dir David Aganzo, president 

d’AFE (RTVE, 2018). En el mateix sentit Juanjo Martínez, president del sindicat 

Futbolistas ON afegia: “Todos los presentes debemos recapacitar” (RTVE, 2018). 

Finalment, després de diverses reunions entre les parts enfrontades i amb la mediació 

inclosa del Servei Interfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), es va acordar que AFE 

fos el sindicat amb més pes dins de la taula negociadora amb l’Associació de Clubs 

de Futbol Femení (ACFF) per a la firma del I Conveni Col·lectiu del futbol femení, que 

es va reprendre el 8 de novembre de 2018.  
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Després de mesos de negociacions, a inicis del 2019 els sindicats i la patronal van 

arribar a un acord per firmar el conveni que incloïa entre d’altres un sou de 14.000 

euros bruts a l’any per cada jugadora, 30 dies de vacances i protocols de maternitat i 

contra l’assetjament. Per assolir l’acord va ser fonamental la firma de l’acord comercial 

que ACFF, la patronal, va signar amb l’empresa Mediapro per a la retransmissió de 3 

partits cada jornada i que va aportar 9 milions d’euros als clubs durant tres anys. ACFF 

havia frenat qualsevol acord perquè defensava que els clubs sense un primer equip 

masculí no podrien assolir les demandes econòmiques de les futbolistes. L’ingrés 

generat pel contracte amb Mediapro va dotar de recursos econòmics a tots aquests 

clubs per poder signar el conveni col·lectiu.  

Tot i que ja hi havia acord i es preveia que la firma del conveni es duria a terme el 

mateix abril del 2019, noves exigències d’AFE, com la retroactivitat en els contractes, 

van fer que es paralitzés la tramitació del conveni, segons l’acord que ja s’havia assolit 

perquè ACFF es va negar a acceptar-les.  

Després de tretze mesos de negociacions i 18 reunions, el novembre del 2019, les 

futbolistes, cansades de les infructuoses negociacions que s’estaven allargant més 

del que totes les parts esperaven, van convocar una vaga per a la novena jornada de 

la Primera Divisió femenina que s’havia de jugar el 16 i 17 de novembre.  

Arribats a aquesta situació, el punt de desacord en aquest cas era la parcialitat mínima 

que demanaven els sindicats i la que la patronal i els clubs volien acceptar. Els 

sindicats demanaven un sou de 16.000 euros bruts a l’any i que els contractes a temps 

parcial no fossin inferiors al 75% enfront del 50% que oferien als clubs amb el mateix 

sou anual, però que amb la parcialitat del 50% quedaria en uns 8.000 € a l’any.  

Tot i les reunions per desconvocar la vaga, l’acord no va arribar i les futbolistes van 

decidir gairebé per unanimitat continuar endavant amb la vaga indefinida convocada, 

que va tindre un seguiment total, ja que no es va jugar cap partit de la 9a jornada de 

la màxima divisió de la lliga femenina.  
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Figura  25. Les jugadores van decidir anar a la vaga davant les dificultats per signar 
el I Conveni Col·lectiu del futbol espanyol. Font: AFE 

 

Després del seguiment total a la vaga indefinida durant el cap de setmana, el 18 de 

novembre, els sindicats i els clubs de futbol, representats per ACFF, van arribar a un 

acord per signar el I Conveni Col·lectiu del Futbol Femení i desconvocar la vaga. La 

patronal finalment acceptava les peticions de 16.000 € bruts a l’any en els contractes 

de jornada completa i una parcialitat mínima del 75% amb uns 12.000 € anuals.  

Quan tot semblava que acabaria amb la signatura immediata del primer conveni 

col·lectiu per al futbol femení, la intervenció de la Real Federació Espanyola de Futbol 

(RFEF) va posar en perill l’acord per les discrepàncies entre el màxim organisme 

federatiu del futbol espanyol i l’ACFF en termes dels drets audiovisuals.  

La federació, que havia inclòs la primera i segona divisió del futbol femení dins del 

programa ÉLITE, que finançava econòmicament als clubs, exigia millors condicions 

del conveni per a les futbolistes, com un salari més alt i una dedicació del 100% a 

canvi d’augmentar l’aportació econòmica dins del programa ÉLITE.  
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Davant d’un nou previsible bloqueig del conveni i amb l’amenaça de les futbolistes de 

prendre accions, el Consejo Superior de Deportes, per mitjà de la seva presidenta 

Irene Lozano, va intervenir per desencallar la situació, evitant que la irrupció a última 

hora de la RFEF trastoqués un acord que ja havia resultat difícil d’assolir.  

Finalment, l’ACFF va renunciar al suport de la RFEF i va signar un nou acord 

d’explotació comercial amb Mediapro per dotar d’1,1 milions d’euros per cada 

temporada als clubs de primera divisió, uns 100.000 € anuals per club, donant llum 

verda a l’acord assolit amb els sindicats a finals del 2019.  

 

 

Figura  26. Acord entre sindicats, patronal i la resta d’agents implicats per a la firma 
del I Conveni Col·lectiu del futbol femení espanyol. Font: AFE 

 

El 18 de febrer de 2020 es va firmar el primer conveni col·lectiu del futbol femení, un 

esdeveniment inexistent a la resta d’Europa. El conveni tenia caràcter retroactiu des 

de l’inici de la temporada 2019-2020 i es tractava d’un acord anual prorrogable any 

rere any. Les principals condicions recollides en el conveni eren un sou de 16.000 € 



51 
 

bruts anuals per les jugadores amb contracte a jornada completa i una dedicació 

mínima obligatòria del 75% amb un sou de 12.000 € l’any. També es recollia un 

increment general dels sous de les futbolistes amb pitjors contractes i una dedicació 

inferior al 75%, així com l’obligatorietat de donar a les futbolistes un dia i mig de festa 

a la setmana i 30 dies naturals de vacances retribuïdes. En cas de gestació, les 

futbolistes en l’últim any de contracte tenien dret a estendre el seu contracte un any 

més amb les mateixes condicions. D’altra banda, les futbolistes van passar a tindre 

una cobertura del 100% en cas de lesió i indemnitzacions en cas d’incapacitat.  

 

Figura  27. Acte de presentació del I Conveni Col·lectiu del futbol femení espanyol al 
Congrés dels Diputats. Font: AFE 

 

La professionalització esperada 

Un cop aprovat el I Conveni Col·lectiu del Futbol Femení, una altra de les demandes 

històriques de les futbolistes i agents implicats era la professionalització de la màxima 

categoria com és la Lliga Iberdrola.  
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El 10 de juny del mateix 2020, la RFEF va donar el primer pas en aprovar la modificació 

dels seus Estatuts, aprovada pel CSD, per declarar la primera i segona divisió 

femenina de futbol com a categories professionals, categoria de les quals ja gaudeixen 

les mateixes categories del futbol masculí.  

El CSD, presidit aleshores per Irene Lozano, qui deixaria la seva presidència a Jose 

Manuel Franco, va promoure de forma clara aquesta professionalització del futbol 

femení, ja que la seva Comissió Directiva és l’òrgan competent a Espanya per declarar 

una competició amb la categoria de professional i aprovar els seus estatuts. Irene 

Lozano es va comprometre de forma pública abans d’abandonar la presidència del 

CSD a dur a terme la professionalització. “El Gobierno tiene el compromiso de 

profesionalizar el futbol femenino. Nuestras mujeres futbolistas se lo mercen y la 

sociedad lo demanda” (RTVE, 2020) va assegurar Lozano en un acte públic.  

Després de diverses reunions entre el CSD, la RFEF, clubs, futbolistes, sindicats i la 

resta d’actors implicats, Irene Lozano va anunciar un acord per la creació de la Lliga 

Ellas, la nova lliga professional semblant a la masculina que es desenvoluparia sota 

la direcció del CSD fins al 2024 en col·laboració amb la RFEF per assegurar-se el seu 

correcte desenvolupament. 

Finalment, la Comissió Directiva del CSD va aprovar la professionalització definitiva el 

juny de 2021 per posar en funcionament la nova competició. Jose Manuel Franco, 

president del CSD es va mostrar satisfet amb l’aprovació: “Hoy saldamos una deuda 

histórica. Con las mujeres futbolistas, pero también con todo el colectivo de mujeres 

deportistas históricamente discriminadas simplemente por su género. La 

profesionalización era necesaria, es justa y será un éxito” (CSD, 2021).  

Els estatuts d’aquesta nova Lliga de Futbol Professional femenina no van ser aprovats 

per la Comissió Directiva del CSD fins al 14 de març de 2022, establint les bases de 

la nova competició femenina a partir de la temporada 2022/2023. La seva aprovació, 

però va lligada a la celebració d’eleccions per escollir una presidenta per a la nova 

entitat.  
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Figura 28. Marta Carro, Luis Rubiales, José Manuel Franco, Lola Romero y Sheila 

García a la presentació de la professionalització del futbol femení. Font: CSD 

 

3. La presència i representació de la dona esportista als 

mitjans de comunicació  

Els mitjans de comunicació esportius gaudeixen d’una gran audiència a Espanya, fins 

al punt que, segons la primera onada de 2022 de l’Estudi General de Mitjans, el diari 

MARCA no només és el diari esportiu amb més lectors, sinó que a més és líder 

absolut, superant a qualsevol altre diari generalista. Les dades de l’EGM, revelen a 

més, que el diari As és el quart diari amb més lectors a Espanya, mentre Mundo 

Deportivo és el novè i Sport onzè, tot i que aquests dos últims es limiten a Catalunya 

i no a la resta de l’estat espanyol. El darrer Estudi Genal de Mitjans atorga a MARCA 

855.000 lectors diaris, 385.000 a As, 234.000 a Mundo Deportivo i 176.000 a Sport.  

Tenint en compte la gran quantitat de lectors que tenen els principals diaris esportius, 

Rojas Torrijos (2010) destaca el paper que tenen els mitjans de comunicació com a 

eines de transmissió de coneixement i emissors de notícies que conformen una opinió 

pública:  
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Los medios de comunicación poseen una enorme responsabilidad social ya que en su tarea 

continua de informar y entretener también desempeñan una importante labor educadora y 

formativa al transmitir en su discurso, de forma más o menos explícita, una serie de pautas 

lingüísticas, ideológicas y de comportamiento que llegan a influir decisivamente en las maneras 

de decir, hacer y pensar de los ciudadanos. Porque del contenido de sus mensajes y de la 

forma en que estos se enuncien depende en buena medida la conformación de las 

mentalidades en las sociedades contemporáneas.  

De esta forma, se han erigido como actores decisivos en la construcción de los pilares básicos 

sobre los que se ha de asentar una sociedad realmente justa y solidaria (Citat per Rojas 

Torrijos, 2010; pp 2). 

Calvo-Ortega i Gutiérrez San Miguel (2016) destaquen la importància i capacitat 

d’influència que tenen els mitjans de comunicació amb el que transmeten i la forma 

com informen sobre una determinada qüestió perquè arriben a una gran audiència, i 

a més, ho fan amb una periodicitat diària, sent capaços de generar estats d’opinió 

favorables o desfavorables envers determinades qüestions.  

Donada la importància que tenen els mitjans de comunicació en la construcció social 

de la realitat, que permeten que certes qüestions, esports o esportistes estiguin més 

presents en la societat, nombrosos autors han estudiat el tractament i cobertura que 

els mitjans de comunicació han fet del futbol femení, un esport sovint estigmatitzat 

socialment.  

En el cas dels mitjans de comunicació i els esports, el futbol masculí és l’esport que 

monopolitza les pàgines dels diaris per sobre de qualsevol altre, i per aquest motiu els 

mitjans de comunicació sovint prioritzen la informació d’actualitat dels principals 

equips de futbol, abans que posicionar en primer lloc un èxit, per exemple, dels equips 

de futbol femení. Sainz de Baranda (2013) critica la jerarquització que fan els mitjans 

de comunicació de les notícies d’esport femení, ja que en deixar-les en segon pla i no 

seguir els criteris periodístics provoca a més una invisibilitat dels seus èxits.  

Rojas Torrijos i Jimeno López (2019) també destaquen la tendència dels mitjans a 

donar més espai i cobertura als esports masculins: 

La mayor parte de las investigaciones académicas sobre medios deportivos de las últimas 

décadas muestran que estos generalmente se centran mucho más en cubrir el deporte 
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masculino que el femenino, independientemente de la modalidad, el nivel de competición, la 

edad de los deportistas, el tipo de medio o el país de procedencia (Bernstein y Kian, 2013). 

Algunos de estos estudios se refieren al ámbito del deporte como “una hegemonía cultural 

masculina” (Whiteside y Hardin: 2013, 149) que tiene su reflejo en la todavía escasa visibilidad 

mediática del deporte practicado por mujeres (Citat per Rojas Torrijos i Jimeno López, 2019; 

pp. 34). 

Gorasurreta (2006) conclou que la invisibilitat de la dona en l’esport, un espai 

considerat tradicionalment masculí, és degut al domini masculí existent a les més altes 

esferes socials i polítiques, mentre que Rojas Torrijos (2010) troba que una de les 

principals raons per entendre la invisibilitat de la dona és que els mitjans de 

comunicació tenen una concepció masculina del públic al qual es dirigeixen, és a dir, 

que pensen que gairebé tots, o la seva majoria, són homes.  

Angulo (2007) exposa que hi ha una falta d’interès clara per donar cobertura a les 

competicions esportives en les quals participin dones i posa com a exemple la 

cobertura de l’Eurobasket del 2007, en el qual tant la selecció masculina com la 

femenina van quedar subcampiones. El fet que en dies diferents, que als nois se li 

dediquessin la portada sencera i a les noies, només un petit requadre, demostra 

aquesta falta d’interès.   

Ibañez (2001) afirma que la premsa esportiva i les seccions d’esport dels diaris 

generalistes no permeten el seguiment de les competicions femenines perquè hi ha 

una invisibilitat i falta de cobertura generalitzada i sistemàtica, i perquè quan sí 

informen ho fan de forma errònia o a destemps.  

És per això, que Rojas Torrijos i Jimeno López (2019) afirmen que el periodisme 

esportiu s’allunya del seu objectiu teòric d’informar sobre les competicions esportives 

i esportistes per acostar-se mitjançant un llenguatge sexista a qüestions relacionades 

amb atributs femenins o familiars que poc tenen a veure amb l’esport, fet al qual 

tampoc ajuda la creació de continguts dedicats a l’infoentreteniment.  

Els mitjans de comunicació publiquen informacions sobre esport femení, sobretot, en 

aquells esports que tradicionalment s’han considerat més femenins o amb més 

pràctica de dones, donant un pes mediàtic més important a aquests esports que no 
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pas als que són més populars entre la pràctica masculina i que també són practicats 

per dones (López Albalá, 2019). 

Angulo (2007) destaca quatre motius pels quals els mitjans de comunicació donen 

cobertura a l’esport femení: en primer lloc, depèn si l’esport és concebut com un 

espectacle, en segon lloc, segons si hi ha representació nacional o no, en tercer lloc, 

segons si hi ha èxits per als esportistes i per últim, segons si la competició es fa al 

país dels mitjans de comunicació o no.  

Calvo-Ortega i Gutiérrez San Miguel (2016) expliquen que les dones esportistes 

apareixen en els informatius esportius de televisió especialment quan aconsegueixen 

un mèrit d’àmbit internacional, i en menys grau, d’àmbit nacional, però que no 

s’informa de forma continuada de l’actualitat com sí que es fa amb l’esport masculí, y 

sobretot el futbol, alimentant la sensació d’inexistència que té l’esport femení. A més, 

Calvo-Ortega i Gutiérrez San Miguel (2016) destaquen altres motius pels quals les 

dones són notícia en els mitjans de comunicació esportius:  

Las noticias sobre deporte femenino aparecen de forma puntual cuando las deportistas 

representan a la nación (Bruce, Hovden y Markula, 2010), han obtenido algún triunfo o cuando 

se trata de enfatizar en algún aspecto relativo a la dimensión humana (ASPIC, 2014). Del 

mismo modo, cabe destacar como las posibilidades de recibir cobertura aumentan cuando se 

trata de representar a la deportista practicando alguna modalidad deportiva considerada más 

“adecuada” según su sexo (Coronado, 2013; Jones, 2011) o cuando aparece como objeto 

sexual (Herrero, et al., 2010) (Citat a Calvo-Ortega i Gutiérrez San Miguel, 2016; pp. 1232). 

Les temàtiques més importants que detecten Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon 

(2016) són les que se centren en: els esdeveniments esportius que són notícia (60%), 

esportistes (12%), actes públics com entregues de premis (8%) i les que tenen a una 

persona com a imatge d’oci i estil (5%).  

Rojas Torrijos (2010), qui va analitzar les informacions publicades als diaris MARCA, 

AS, El País, El Mundo i La Vanguardia entre el 10 i 16 de maig de 2010, va concloure 

que només un 1% de les notícies recollien informacions sobre esport femení, i que 

aquestes informacions, tot i tractar-se en alguns casos d’efemèrides destacables en 

l’àmbit internacional, ocupaven espais breus i ridículs com una sola columna o 

mencions en format breu. Aquesta situació, explica, deixa palesa la falta de criteris 
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professionals periodístics en el moment de la selecció de notícies, produint-se una 

invisibilitat de l’esport femení, el qual queda relegat a les competicions masculines.  

Vega Ramírez i Ávalos Ramos (2016) també coincideixen en concloure que hi ha una 

menor presència de notícies protagonitzades per dones esportistes, el que duu a la 

invisibilitat de l’esport femení. A més, destaquen que aquest fet pot tindre greus 

conseqüències en la promoció i valoració de l’esport femení entre la societat, generant 

un possible augment de les taxes d’abandonament de l’esport per part de la dona per 

aquesta falta de reconeixement.  

Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020) detallen que, si bé és cert que hi ha una falta 

de tractament continuat de l’esport femení, també és cert que s’ha detectat que quan 

apareixen tenen força rellevància si es té en compte l’espai que ocupen en els diaris, 

ja que el 61,4% de les informacions analitzades ocupen una pàgina sencera, un 

doblete o estan situades a la part superior, davant del 22% situades a la part inferior 

o d’articles més curts i el 16,6% restant corresponent a breus per omplir l’espai restant.  

En canvi, Calvo-Ortega i Gutiérrez San Miguel (2016) en la seva anàlisi del tractament 

i representació dels i les esportistes en les informacions televisives durant el 2016, 

van concloure que les informacions esportives amb participació femenina tenien molt 

menys presència que les masculines, produint-se una subordinació de l’esport femení, 

de la qual en són culpables els mitjans de comunicació esportius, que reforcen i 

contribueixen al fet que es percebi l’esport com un espai reservat als homes i amb rara 

participació de dones. En la seva anàlisi, van detectar que el 95,5% de les 

informacions esportives analitzades eren d’esport masculí davant del 2,1% femení, el 

que creuen que transmet “el missatge que l’esportista home és “l’únic mereixedor de 

convertir-se en noticia en els mitjans informatius”(Ibáñez, 2001: p.111)”(Citat a Calvo-

Ortega i Gutiérrez San Miguel, 2016: p.1238).  

En el mateix sentit, Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon (2016) detecten que entre 

els anys 2010 i 2015 només en un 12% de les portades d’AS, MARCA, Mundo 

Deportivo i Sport hi apareixen informacions relacionades amb la presència de la dona 

a l’esport, sent As, amb un 33,3%, el mitjà en el qual se n’inclouen més, i el diari Sport 

amb un 17,3%, el que menys. En observar, però, la rellevància que se li donen a les 
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informacions de portada, els autors detecten que en el 97% de les mateixes, les dones 

no protagonitzen els titulars principals, així com en el 95% tampoc són la imatge 

principal, el que suposa ignorar les competicions i les esportistes. En canvi, en el 79% 

de les portades, les dones i les competicions femenines sí que són protagonistes 

secundàries, acompanyant-ho amb fotografia en el 77% dels casos.  

Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020) també destaquen que la presència de dones 

esportistes a les portades dels diaris és escassa i que elles només hi apareixen quan 

l’efemèride per la qual són notícia té una rellevància molt important, fet que no 

succeeix en el cas dels homes, els quals apareixen a les portades en els casos que 

fins i tot tenen poca rellevància.  

D’altra banda, Calvo-Ortega i Gutiérrez San Miguel (2016) ratifiquen la falta de 

visibilitat i tractament de l’esport femení als mitjans de comunicació per la curta duració 

que observen en les notícies televisives esportives i el posicionament d’aquestes. Així, 

destaquen que el 98,3% del temps dels informatius esportius està dedicat a l’esport 

masculí, davant del 0,30% al femení, al mateix temps que asseguren que les notícies 

d’esport femení se situen a l’últim quart de l’informatiu sense incloure declaracions de 

les protagonistes i amb un tracte superficial. 

Pel que fa a l’espai que dediquen els mitjans escrits, Gómez-Colell, Medina-Bravo i 

Ramon (2016) conclouen que de forma general se li dona poca importància a l’esport 

femení perquè en l’anàlisi dels diaris As, MARCA, Sport i Mundo Deportivo, entre el 

2010 i 2015, detecten que el 80% de les informacions ocupen menys d’un quart de 

pàgina, el 12% un quart, i només en sis ocasions es dedica una pàgina completa. 

Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020), a banda de concloure que la presència de 

l’esport femení és inferior al masculí, defineixen el tractament dels mitjans de 

comunicació com un “tractament Guadiana”, ja que no és continuat i només apareix 

de forma ocasional i especialment en esdeveniments de gran magnitud. Una altra 

discriminació que van detectar en la seva anàlisi va ser l’aparició en primer terme dels 

noms dels homes abans que els de les dones en les informacions mixtes, el que 

mostra una subordinació en el tractament mediàtic de la dona a la presència 

masculina. 



59 
 

Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon (2016) assenyalen, també, que en el 90% dels 

titulars no s’inclouen cites textuals de les dones que són les protagonistes de les 

informacions, i que a més del 73% dels titulars en els quals es mencionen el nom de 

les esportistes o dels equips femenins, en el 80% inclouen un nom propi d’alguna dona 

mentre que en un 10% és el nom d’un home i en un 3% el dels dos. 

Rojas Torrijos (2010) no només detecta una falta de tractament i presència de la dona 

esportista als mitjans de comunicació, sinó que a més a més, opina que el periodisme 

esportiu diferencia el tractament que fa dels homes esportistes al de la dona construint 

un relat que destaca qüestions extraesportives quan es parla d’elles, com poden ser 

qüestions físiques, de vestimenta o al·lusions a la vida familiar.  

Segons López Albalá (2016) de les informacions publicades entre el febrer de 2015 i 

2016, el 74% són neutres i objectives i se centren en allò merament esportiu i de la 

competició, davant del 26% restant en les que sí que hi ha contingut sexista.  

Pérez Ugena (2020) assenyala que la invisibilitat, reproducció i transmissió 

d’estereotips envers la dona són presents en els diferents tipus de mitjans de 

comunicació, des de la televisió fins a les xarxes socials, incloent-hi la premsa escrita 

i la ràdio. Segons l’autora, la ràdio és un mitjà de comunicació que té una concepció 

masculina de l’audiència en els espais esportius, la qual cosa explicaria que quan es 

tracten notícies d’esportistes o competicions femenines el tractament no sigui 

l’adequat, amb comentaris que no es limiten a la pràctica esportiva en qüestió, i que 

no contribueixen a reduir les diferències de gènere.  

En canvi, Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020) detallen que les informacions sobre 

esport femení analitzades mostren un tractament adequat de la figura de la dona, 

sense observar cap mena de discriminació a excepció d’una minoria d’informacions 

(12,7% de les analitzades), en què es discrimina la dona posant el seu nom o la seva 

notícia en segon pla destacant la figura d’un home sense que hi hagi motius 

professionals periodístics destacables per fer-ho.   

Sainz de Baranda (2013) explica que, a més de subordinar informativament l’esport 

femení al masculí, els mitjans també utilitzen als homes com a protagonistes de les 

informacions esportives femenines. Així, destaca que en un 41,1% dels personatges 
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que apareixen a les informacions esportives femenines, són del sexe masculí. D’altra 

banda, queda sorpresa pel fet que només el 58,27% dels protagonistes de les notícies 

de dones siguin dones.  

En una anàlisi dels continguts de TVE, Telecinco i Antena 3, Vega Ramírez i Ávalos 

Ramos (2016) van detectar que les notícies esportives sobre competicions femenines 

representaven només un 20% davant del 80% restant que corresponien a 

informacions sobre esports practicats per homes. Aquesta diferència es feia més 

evident si s’observen el temps que es dediquen a cadascuna, ja que mentre les 

notícies masculines van ocupar el 97,74% del temps total, les que tenien a dones com 

a protagonistes ho van fer en el 2,26% restant.  

Entre els quatre mitjans de comunicació esportius més importants de l’estat (AS, 

MARCA, Mundo Deportivo i Sport) López Albalá (2016) conclou que en la seva 

majoria, les dones són les protagonistes de les informacions publicades, sent Sport el 

mitjà que s’acosta pràcticament al 100%, i a excepció de MARCA, en què les notícies 

sobre esport femení que presenten la dona esportista en un paper secundari superen 

a les que tenen un paper principal.  

A diferència d’altres estudis, Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon (2016) en analitzar 

els diaris As, MARCA, Sport i Mundo Deportivo entre el 2010 i el 2015, no perceben 

un tractament negatiu o estereotipat de la figura de la dona, ja que detecten un 

tractament positiu en el 60% de les informacions, 24% són neutres, 6% presenten la 

dona com a víctima, el 5% presenten els fets com una decepció i el 3% com un fracàs. 

Així mateix, tampoc han detectat informacions dedicades a parlar de qüestions 

familiars i extraesportives, però sí com a simples acompanyants d’un home.  

Sainz de Baranda (2013) assenyala una altra deficiència en el tractament de la dona 

esportista: només en el 5,55% de les informacions s’incorpora una cita de la o les 

protagonistes, una xifra que ha disminuït des dels anys 1990-1994 quan es va registrar 

que només s’incloïen cites en el 5,02% de les informacions.  

Quant a les xarxes socials, Adá Lameiras (2019) detecta una perpetuació dels 

comportaments d’invisibilitat i discriminació de la dona amb la reproducció 

d’estereotips tradicionals observats a la premsa escrita i la televisió, i que a més donen 
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més importància a la vida personal que a la professional. En el seu estudi va analitzar 

964 tweets publicats al mes de març del 2016 dels comptes de Twitter de les seccions 

de Mundo Deportivo, MARCA, ABC i El País, detectant que només 3,84% dels tweets 

es referien a dones, dels quals el 45,95% es referien a dones no esportistes i el 

54,05% restant a dones esportistes, la qual cosa implica que només el 2,07% dels 

tweets tractaven notícies de dones esportistes. Aquesta suposa una xifra molt baixa  

que és important destacar per la importància i el pes que tenen les xarxes socials en 

les societats actuals, ja que molta gent s’informa a través d’algunes d’elles.  

D’altra banda, en un estudi en el qual es van analitzar les notícies publicades a les 

versions digitals dels diaris The Times, El País, Le Monde, Diario de Noticias i Corriere 

della Sera entre els mesos de maig de 2013 i 2014, Gallur Santorum i García Orosa 

(2016) van detectar una diferència generalitzada en el tractament de la dona entre els 

mitjans de comunicació dels països del nord d’Europa i els del sud. Així doncs, es 

conclou que el diari francès Le Monde i el britànic The Times, són els dos mitjans que 

presenten menys estereotips en les seves informacions, i a la vegada presenten el 

que defineixen com a contra estereotips, que és presentar a la dona en una notícia 

amb valors positius, mentre el Diario de Noticias i Corriere della Sera presenten una 

gran quantitat d’estereotips. A mig camí entre les dues tendències situen al diari 

espanyol El País. 

Altrament, hi ha autors que han detectat un canvi entre els grans mitjans nacionals i 

regionals, així com també entre els públics i privats. Rojas Torrijos i Jimeno López 

(2019) expliquen que els mitjans regionals ofereixen una millor cobertura i tractament 

de les competicions femenines i les esportistes, que no pas els mitjans d’abast 

nacional. A diferència dels nacionals, els mitjans de comunicació escrits regionals 

mostren les esportistes relacionant-les sempre amb el seu esport, sense que siguin 

notícia per altres raons que no siguin la pràctica del seu esport específic. En l’anàlisi 

dels dotze diaris analitzats durant el 2018, set de regionals (El Correo, El Diario Vasco, 

Diario de Navarra, Ideal de Granada, Heraldo de Aragón, La Verdad, La Voz de 

Galicia) i cinc d’àmbit nacional (La Vanguardia, El Periòdico, El País, El Mundo i 

MARCA), de les 680 portades publicades dedicades a l’esport, només en un 9% de 

les mateixes hi apareixia una dona, deixant clara la preferència cap a l’esport masculí, 
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que ocupa el 91% de la resta de portades. Els diaris regionals van ser els que van 

publicar més portades donant presència a la dona: La Verdad amb 12 portades, La 

Voz de Galicia 11 i el Diario Vasco 9; mentre entre els estatals, a banda de MARCA 

que en va publicar 8, ho van fer en menor mesura El País, amb tres portades mentre 

La Vanguardia i El Periòdico no en tenien cap. 

Els resultats de Vega Ramírez i Ávalos Ramos (2016), d’altra banda, mostren que hi 

ha una diferència evident entre les cadenes de televisió públiques i les privades, ja 

que mentre que les notícies esportives que van aparèixer a TVE es van repartir en un 

56,66% per a l’esport masculí i un 43,33% per al femení, en el cas de Telecinco i 

Antena 3, el balanç és de 86,66% i 96,66% per a esport masculí i 13,33% i 3,33% per 

al femení respectivament. Aquestes xifres, però, poden resultar enganyoses, ja que si 

es miren el temps total dedicat per cada cadena, es pot observar com TVE dedica 

només el 4,10% del temps total dels informatius esportius, seguit de Telecinco i Antena 

3, que dediquen 0,72% i 0,15% respectivament. 

El llenguatge de la premsa esportiva es caracteritza segons Guerrero (2006) per la 

comparació constant que es duu a terme entre l’esport femení i el masculí i la 

producció d’un discurs sexista basat en la incorporació d’informacions alienes a 

l’esport, com poden ser, d’una banda, els detalls de les vides personals i familiars de 

les esportistes, i de l’altra, comentaris sobre els aspectes físics o de vestimenta.  

Sainz de Baranda (2013)  diferencia entre dos tipus de dones que apareixen en la 

premsa esportiva: en primer lloc, les esportistes, i en segon, les que són notícia i 

protagonistes de les informacions per motius extraesportius, les quals assegura van 

augmentar des del 1979 fins al 2010, i a les quals anomena convidades. L’augment 

de les convidades, especialment al segle XXI, coincideix també amb un descens de 

les protagonistes pertanyents a l’àmbit esportiu, fins a situar-se en el 89,47% que, 

segons les dades del 2010, és la xifra més baixa registrada.  

Rojas Torrijos (2010) també diferencia entre dones que són notícia per esdeveniments 

esportius dels quals en són protagonistes i dones convertides en notícia no pel fet que 

participin en una competició, sinó com a reclam per ser parella sentimental o familiar 

d’un esportista de prestigi, presentant les dones com un ésser dependent i supeditat 
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a la figura masculina. Si bé afirma que és més habitual trobar comentaris sexistes i 

discriminatoris destacant atributs físics o la vestimenta en les segones, també es 

donen casos en els quals es destaquen al mateix nivell els èxits esportius de les dones 

esportistes que els seus atributs físics en la mateixa informació.  

Altres autors, en canvi, han detectat que la majoria de protagonistes de les 

informacions són esportistes (70%), seguides de professionals dels mitjans (6%) i per 

últim, models (6%) (Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon, 2016). En el cas de les 

dones que pertanyen a l’esfera esportiva, un 71,46% de les dones són les 

protagonistes de les informacions davant un 28,54% dels casos en els quals se les 

presenta en un paper secundari (Sainz de Baranda, 2013).  

Segons López Albalá (2016), la premsa esportiva no només difon i reprodueix 

estereotips de gènere en les informacions sobre les dones que practiquen esports, 

sinó que a més els mitjans seleccionen i publiquen notícies en funció de la construcció 

social de masculinitat associada a determinats esports. Per això, assegura, que quan 

els practiquen dones, publiquen més freqüentment notícies sobre esports com la 

natació sincronitzada, patinatge o gimnàstica, percebuts tradicionalment com a 

esports femenins, abans que el futbol o el rugbi, associats a la pràctica masculina.  

La falta de visibilitat té també altres conseqüències que diferents estudis han posat de 

manifest. Pérez Ugena (2020) destaca que la falta de dones a les notícies esportives 

està relacionada amb la popularitat del futbol masculí, esport dominant al nostre país 

i arreu del món, ja que ocupa la gran majoria de les retransmissions esportives a la 

televisió. Aquest és un fet important, perquè la invisibilitat, d’una banda, afecta la 

producció de referents femenins que poden portar al desinterès de les dones per 

l’esport, i de l’altra, disminueix l’atracció de les marques comercials per invertir els 

seus diners en publicitat en què dones esportistes siguin les protagonistes i imatge de 

les empreses.  

La falta de visibilitat de l’esport femení i la visió estereotipada que reprodueixen els 

mitjans de comunicació causen una falta de reconeixement social que no permet que 

les esportistes es converteixin en la imatge comercial de les marques, que prefereixen 
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contractar a esportistes masculins o altres persones no esportistes amb més visibilitat 

i popularitat (López Albalá, 2019).  

Sainz de Baranda (2013) ressalta la importància dels mitjans de comunicació per 

transmetre referents per a la societat, i assenyala la falta d’informacions esportives 

d’heroïnes o d’efemèrides heroiques com a principal causa de la falta de referents 

esportius femenins.  

A banda de la falta de notícies que donin cobertura i informin sobre l’esport femení, 

Pérez Ugena (2020) explica que els mitjans de comunicació resten importància als 

èxits esportius de les dones a conseqüència d’un tractament centrat a destacar 

aspectes femenins i d’atracció sexual que no es dona en el cas de tractar esport 

masculí.  

Altrament, altres autors han assenyalat també la importància especial que s’incorporin 

imatges i fotografies per a la visibilitat de les notícies publicades. Angulo (2007), qui 

explica que com menys interès social hi ha en un esport en què hi participen dones 

millor cobertura i tractament es realitza, només detecta en el seu estudi 11 pàgines de 

2.313 (0,44% del total) dedicades per complet a l’esport femení. El percentatge creix 

respecte a les notícies totals publicades, ja que el 8,61% de les notícies publicades 

són sobre esport femení. Al mateix temps, evidencia que quan s’incorpora una 

fotografia, aquestes són petites o molt petites i de caràcter negatiu, redundant en la 

idea de la invisibilitat, en aquest cas a les imatges.  

López Albalá (2016) destaca la importància que els articles i les informacions vagin 

acompanyades de fotografies, ja que és el primer que observa el lector i el primer que 

li crida l’atenció. En la seva anàlisi, Mundo Deportivo és el mitjà que inclou més 

fotografies que presentin l’acte esportiu (35% de les informacions), davant el diari 

Sport, que només incorpora fotografia en el 5% dels casos. Hi ha alguns casos en els 

quals es presenten a les dones com a protagonistes secundàries de la informació i a 

més en la fotografia se li dona importància principal a la figura masculina.  

Les imatges que acompanyen a les informacions esportives escrites, quan ho fan, 

segons Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020), mostren a les esportistes practicant 
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l’esport, destacant els atributs de la pràctica esportiva noticiosa i no atributs físics ni 

qüestions morboses i sexuals. 

D’altra banda, també és important destacar que són els homes en la seva majoria els 

que informen sobre esport i ocupen els espais de les redaccions esportives dels 

mitjans de comunicació nacionals. Aquesta situació, però, Calvo-Ortega i Gutiérrez 

San Miguel (2016) assegura que varia si els que informen són reporters o enviats 

especials, entre els quals hi ha més presència femenina, o presentadors, entre els 

quals augmenta la presencia d’homes com a professionals de la informació.  

Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020), tot i la subordinació que fan els mitjans de les 

informacions esportives femenines, reconeixen que hi ha canvis substancials en el 

tractament de les informacions protagonitzades per dones que porten a l’optimisme. 

Així, afirmen que de forma general les informacions esportives sobre esport femení 

s’adeqüen a paràmetres professionals, sense que el motiu de la informació sigui 

qüestions sobre el gènere o atributs femenins, sinó que mostren les dones practicant 

esport. D’altra banda, també destaquen positivament el fet que el 43,3% de les notícies 

s’hagin publicat els diumenges i dilluns, ja que són els dies posteriors als 

esdeveniments esportius.  

Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon (2016) també detecten una millora substancial 

que no poden definir com una tendència creixent en l’aparició de les dones esportistes 

a les portades dels diaris As, MARCA, Sport i Mundo Deportivo entre el 2010 i 2015, 

ja que l’any 2010 la quantitat de portades en les quals hi apareixien informacions 

esportives femenines era de només tres davant les 17 del 2015.  

El periodisme esportiu, segons Rojas Torrijos (2010), ha de ser una eina que fomenti 

la igualtat entre homes i dones, informant d’acord amb criteris professionals de 

selecció de notícies i incorporant nous procediments lingüístics que eliminin els 

estereotips presents a les informacions, allunyant-se també de les expressions que 

emfatitzin els valors masculins de l’esport.  

Finalment, Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon (2016) destaquen la necessitat 

existent que els mitjans de comunicació millorin el tractament que fan de la dona 
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esportista i proposa aplicar tècniques de recepció de l’audiència per millorar aquest 

tractament:  

Los medios deben ser cuidadosos con el tratamiento de las mujeres deportivas, evitando 

disparidades que tienen consecuencias reales en la manera en que las deportistas femeninas 

son percibidas y evaluadas por la ciudadanía. La responsabilidad compartida y una correcta 

educación y formación a todos los niveles [...] constituyen oportunidades vitales para superar 

las carencias actuales” (Gómez-Colell, Medina-Bravo i Ramon, 2016; pp. 804). 

 

4. Resultats  

Després de dur a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa de les edicions escites 

dels diaris MARCA i Sport publicats durant el mes de desembre de 2021, s’han extret 

una sèrie de resultats d’acord amb unes variables que es presenten a continuació.  

Taula 1. Número de portades amb menció al futbol femení als diaris Sport i MARCA. 

Font: elaboració pròpia (2022) 

 

En relació a les portades analitzades, si s’observa específicament els dos mitjans de 

comunicació, es pot detectar una presència semblant tant a MARCA com a Sport 

durant els dies analitzats, tot i que hi ha una lleugera diferència que situa a Sport per 

sobre del diari MARCA. De les 62 portades analitzades, només han aparegut 

referències al futbol femení en 17 ocasions, el que suposa un 27,42% del total, nou 

en el cas del diari Sport, el 14,52% del total, i vuit en el de MARCA, el 12,90% del total 

de portades publicades.  En canvi, hi ha 72,58% de les portades analitzades en què 

no apareix cap menció al futbol femení, el 37,10% pertany al MARCA i el 35,48% 

restant al diari Sport.  

 Menció en 
portada 

% % sobre 
el total 

Sense menció en 
portada  

% % sobre 
el total 

TOTAL 

MARCA 8 25,81% 12,90% 23 74, 19% 37,10% 31 

SPORT 9 29,03% 14,52% 22 70,96% 35,48 % 31 

TOTAL 17 27,42% 45 72,58% 62 
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En el cas del diari Sport, les 9 portades en les quals apareixen informacions sobre 

futbol femení representen un 29,03% de totes les portades publicades del mes de 

desembre de 2021 per part del diari català.  

En canvi, al diari MARCA hi ha vuit ocasions en les quals es menciona el futbol femení, 

el que suposa un 25,81% del total de les portades del diari analitzades durant el mes 

de desembre de 2021.  

Entre les 17 mencions en portada, no hi ha cap que sigui la informació principal de la 

mateixa, ni s’incorpora cap fotografia que ocupi un espai predominant. La situació és 

la contrària: en tots els casos les mencions a la portada ocupen espais petits i a més 

només s’inclouen fotografies de dimensions molt petites en tots els casos. Entre totes 

aquestes portades, tampoc s’hi ha inclòs cap declaració de les futbolistes que 

apareixen en les informacions.  

Entre els dos mitjans de comunicació escrits es pot detectar una diferència clara en la 

forma de presentar les informacions en les seves portades, ja que si bé el diari Sport 

acompanya el titular sempre amb un subtítol o un avanttítol, en el cas de MARCA 

acostumen a aparèixer només els resultats sense titular o cap altre text explicatiu. De 

fet, mentre en el cas del diari Sport en totes s’acompanya amb un titular, en el cas de 

MARCA, es fa en sis de les mencions, havent-hi dues portades en les quals no 

s’incorpora un titular específic per a la notícia en qüestió.  

 

Taula 2. Posició de les mencions a les portades de MARCA i Sport. Font: elaboració 

pròpia (2022) 

 

 Superior Inferior Inferior i 
superior 

Lateral dret Lateral esquerra TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

MARCA 0 0% 3 37,5% 0 0% 5 62,5% 0 0% 8 47,06% 

SPORT 3 33,33% 5 55,56% 1 11,1% 0 0% 0 0% 9 52,94% 

TOTAL 3 17,65% 8 47,06% 1 5,88% 5 29,41% 0 0% 17 100% 
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Si s’observa la posició de la portada inicial en la qual se situen les informacions de 

futbol femení, la part inferior de la portada és on es concentren la majoria de les 

informacions amb un 47,06% de les 17 portades que recullen notícies sobre futbol 

femení, seguit de la zona lateral dreta amb un 29,41% dels casos, i la part superior on 

se situen el 17,65% de les informacions. En el cas d’una de les portades del diari 

Sport, es mencionen dues informacions relacionades amb el futbol femení, una a la 

part superior de la portada i l’altra a la part inferior, la qual cosa suposa el 5,88% de 

les mencions totals en portada. 

Sport és, dels dos mitjans de comunicació analitzats, el que té un percentatge més alt 

de portades amb notícies sobre futbol femení (52,94%), superant al diari MARCA 

(47.06%).  

El diari MARCA no presenta cap informació en la part superior de la portada, sinó que 

únicament les reparteix entre el lateral dret, amb un 62,5% de les nou portades on 

apareixen notícies sobre futbol femení, i la part inferior en el 37,5% restant.  

En canvi, en el cas del diari Sport, en el 55,56% de les portades del diari en les quals 

es mencionen notícies de futbol femení, la informació se situa en la part inferior, davant 

el 33,33% que es posicionen a la part superior. L’11,11% restant correspon a una 

portada en la qual apareixien tant a la part superior com a la inferior.  

 

Taula 3. Motiu pel qual les esportistes apareixen en portada als diaris Sport i 

MARCA. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Pel que fa al motiu per les quals les notícies apareixen a les portades dels dos mitjans 

de comunicació escrits, de les 17 portades que contenen informació sobre el futbol 

 Esportiu Premis Premis i 
esportiu 

Extraesportius TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

MARCA 7 87,5% 1 12,5% 0 0% 0 0% 8 47,06% 

SPORT 5 55,56% 3 33,33% 1 11,11% 0 0% 9 52,94% 

TOTAL 12 70,58% 4 23,53% 1 5,88% 0 0% 17 100% 
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femení, en el 70,58% de les mateixes el motiu és esportiu, ja que s’exposen resultats, 

titulars de cròniques, prèvies de partits o fins i tot resultats dels sorteigs de les 

competicions, mentre que en el 23,53% les futbolistes apareixen a la portada per 

premis que han rebut. D’altra banda, hi ha una sola portada en la qual es destaca tant 

competicions esportives com els premis aconseguits. En els casos concrets, el diari 

Sport presenta un major percentatge de mencions per gal·les de premis que no pas el 

diari MARCA. En el cas del diari Sport de les 9 portades, en el 55,56%, les futbolistes 

són portada per qüestions esportives, mentre que en el cas del MARCA ho són en el 

87,5% dels casos.  

MARCA només publica una portada amb una menció a la recepció de premis, i fou el 

dia 28 de desembre de 2021 amb motiu dels premis Globe Soccer Awards, en el que 

es presenta a la dona esportista en segon pla, mencionant en primer lloc el futbolista 

masculí premiat, i de fet, la dona és l’última persona que apareix com a premiada, en 

aquest cas Alexia Putellas.  

En el cas del diari Sport a les tres portades en les quals les futbolistes són portada per 

la recepció de reconeixements oficials, en les dues que han coincidit futbolistes del FC 

Barcelona que també han rebut premis, i s’ha destacat en primer lloc el nom de l’home 

abans que el de la dona. Així doncs, el 5 de desembre de 2021 Sport va mencionar a 

la portada “Pedri y Alexia, la gran alegria del Camp Nou”, mentre que el 14 de 

desembre el diari va publicar “Pedri y Martens son de oro”, acompanyat amb el 

subtitular “El tinerfeño recibe el Golden Boy y Martens, el Golden Player Woman”. Cal 

destacar que en el cas la primera, a l’avanttítol es destacava la Pilota d’Or 

aconseguida per Alexia Putellas, de major importància que el premi aconseguit pel 

futbolista canari. En canvi, a diferència de MARCA, el 28 de desembre, per al mateix 

tipus de notícia, Sport no destaca en la seva portada els premis dels futbolistes 

masculins, sinó que només destaca, sota el titular “Alexia, la mejor jugadora”, la figura 

femenina.  

A la portada del diari català en la qual es destaquen separadament informacions sobre 

la competició i sobre premis, el nom de la futbolista destaca en primer lloc abans que 

el de l’home esportista, que no futbolista. En aquest cas, el titular del destacat de 
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portada del 16 de desembre va ser “Alexia Putellas y Saúl Craviotto, mejores 

deportistas del año”.  

No s’ha detectat cap portada en la qual una futbolista aparegui a la portada per motius 

aliens a la competició o els premis i que facin referència a la vida privada i familiar de 

les futbolistes o que destaqui atributs físics. Tampoc hi ha informacions a les portades 

sobre futbol femení en què es posi ni es mostri el nom i es destaqui la figura d’un home 

com podria ser l’entrenador.  

 

Taula 4. Mencions a les portades de MARCA i Sport acompanyades de fotografies. 

Font: elaboració pròpia (2022) 

 

 

 

 

 

De totes les portades que han incorporat informació sobre futbol femení, en el 52,94% 

de les mateixes, és a dir 9 portades, no hi apareix cap imatge que il·lustri la informació, 

mentre que en el 47,06% restant sí que compta amb una fotografia.  

De forma individual entre els dos mitjans, de les vuit portades de MARCA amb 

informació sobre futbol femení, en el 75% no incorpora imatges, mentre que sí que ho 

fa en el 25% restant. En el cas del diari Sport, s’incorpora una fotografia en el 66,67% 

de les 9 portades i no ho fa en el 33,33% restant.  

 

 

 

 Sí  No TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

MARCA 2 25% 6 75% 8 47,06% 

SPORT 6 66,67% 3 33,33% 9 52,94% 

TOTAL 8 47,06% 9 52,94% 17 100% 
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Taula 5. Motiu pel qual les imatges surten en portada dels diaris MARCA i Sport. 

Font: elaboració pròpia (2022) 

 

 

 

 

 

Entre les vuit portades que sí que incorporen imatges de les esportistes protagonistes, 

el 50% mostren a les protagonistes practicant esport, mentre l’altre 50% es mostrat 

amb fotografies de les gales de premis. Sport, amb 3 imatges fent esport i 3 en gal·les 

de premis, i MARCA, amb una per a cada tipus, repliquen la divisió general.  

Hi ha una clara diferència entre MARCA i Sport quant a la incorporació de fotografies 

a les portades, ja que de les vuit que se n’han detectat, el 75% són del diari Sport i el 

25% restant del MARCA.  

És important mencionar que en el cas de dues de les fotografies de les gales que 

mostra el diari Sport, el protagonisme és compartit entre home i dona. En la resta de 

casos en què s’incorpora una fotografia, hi apareixen les jugadores que són objecte 

de la informació. En tot cas, les imatges que s’incorporen en els dos mitjans de 

comunicació són molt petites i en cap cas ocupen una posició principal, dominant ni 

destacable a les portades.  

 

Taula 6. Número d’articles analitzats dels diaris MARCA i Sport. Font: Elaboració 

pròpia (2022) 

 Nº d’articles Percentatge sobre el total 

MARCA 48 46,60% 

SPORT 55 53,40% 

TOTAL 103 100% 
 

 Esport Premis TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

MARCA 1 50% 1 50% 2 25% 

SPORT 3 50% 3 50% 6 75% 

TOTAL 4 50% 4 50% 8 100% 
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Durant el mes de desembre de l'any 2021 a MARCA i Sport, els dos mitjans de 

comunicació esportius escrits, es van publicar un total de 103 notícies que tractaven 

el futbol femení, les futbolistes o altres persones implicades en aquest esport. De cada 

mitjà, Sport amb 55 notícies, el 53,40% del total, supera com el mitjà amb 

més notícies sobre futbol femení en el mateix període de temps al diari MARCA, que 

amb 48 publicacions representa el 46,60% restant,.  

També és important mencionar que en dos dies diferents del diari MARCA es van 

publicar només les classificacions de totes les competicions de futbol a Espanya. 

Aquestes classificacions es publicaven al principi del diari, després de la portada, i en 

el cas del futbol femení, apareixien totes després de les competicions de futbol 

masculí, inclús les que no són professionals i teòricament tenen menys interès que la 

màxima competició nacional femenina. Aquests dos articles, que s'han inclòs dins del 

recompte i es van publicar el 13 i 20 de desembre de 2021, es publicaven sota la 

publicitat de la marca Allianz. 

A banda, també hi ha hagut 19 mencions molt breus, les quals es reparteixen entre 18 

en el cas del diari Sport i 1 a MARCA. Aquestes mencions són espais molt breus 

dedicats i destacats per parlar sobre futbol femení o futbolistes en espais en els 

quals el temes central és el futbol o l'esport masculí, especialment apareguts en el cas 

dels articles d'opinió. 

És precís destacar que en cap dels casos les notícies sobre futbol femení i futbolistes, 

però especialment sobre les competicions femenines, no apareixen mai a les primeres 

pàgines dels diaris. En el cas del diari Sport, sempre apareixen després de les notícies 

i informacions del primer equip del Barça, i en ocasions inclús per darrere de les 

informacions que parlen dels partits del filial i equips del futbol formatiu del club, com 

és el cas del Juvenil A.  

En el cas del diari MARCA, les notícies sobre futbol femení apareixen sempre després 

de les notícies sobre tots els equips de la primera divisió de futbol masculina i a 

vegades per darrere de les informacions sobre la segona divisió masculina. En altres, 

tot i que és de forma anecdòtica, les informacions sobre futbol femení apareixen inclús 

per darrere d’altres divisions de futbol no professional masculina.  
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Així mateix, també és important destacar que els diaris esportius omplen un gran 

nombre de pàgines parlant sobre el mercat de traspassos i simples rumors, 

especialment al mes de desembre, davant la proximitat de la finestra del mercat de 

fitxatges d’hivern. En canvi, en el cas del futbol femení no hi ha informacions que parlin 

sobre possibles fitxatges de futbolistes per a equips femenins. Els articles que més 

s’acosten a situacions contractuals són les que es van publicar al MARCA i Sport sobre 

la continuïtat de diverses futbolistes al Barça o Madrid, dos equips que monopolitzen 

la informació esportiva del futbol femení, especialment en el cas del diari Sport, que 

pràcticament només parla sobre el FC Barcelona, al ser un diari publicat a Catalunya, 

mentre el MARCA recull resultats de diferents equips de la Lliga Iberdrola.  

Les informacions en qüestió van ser, d’una banda, la que va publicar MARCA el 12 de 

desembre de 2021 sota el titular “¿A qué esperan para renovar a Misa?” i de l’altra els 

articles que es van publicar al diari Sport el 17 de desembre de 2021 sota el titular 

“Aitana renovará con el Barça hasta el año 2025”, i el 3 del mateix mes i any amb el 

titular “Hermoso y Martens cerca de renovar”.  

Les xifres sobre els articles publicats són encara més escandaloses si s’observa en 

relació amb els articles totals que es poden publicar en diferents dies dels dos mitjans 

de comunicació. Havent seleccionat dos dies diferents de forma aleatòria, sent les 

publicacions dels dies 9 i 13 de desembre en el cas del MARCA i 3 i 13 en el cas del 

diari Sport, es pot observar la baixa incorporació de notícies de futbol femení. En el 

cas del diari Sport, el dia 3 de desembre es van publicar uns 61 articles en 40 pàgines, 

sent només tres sobre futbol femení, el que suposa només el 4,92%. En l’edició del 

dia 13 de desembre dels 81 articles publicats en 56 pàgines, només 1 és sobre futbol 

femení, és a dir, l’1,23%.  

En el cas del MARCA, en l’edició del 9 de desembre, dels 61 articles repartits en 40 

pàgines, únicament 2 eren sobre futbol femení, el 3,28% dels articles del dia. En el 

cas del dia 13, la situació és semblant, ja que dels 77 articles, entre les 56 pàgines del 

dia només hi ha 5 articles sobre futbol femení, la qual cosa significa el 6,49% dels 

articles.   
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Taula 7. Evolució per setmana de les notícies publicades durant el període 

seleccionat. Font: elaboració pròpia (2022) 

 Setmana 
1 

% Setmana 
2 

% Setmana 
3 

% Setmana 
4 

% Setmana 
5 

% TOTAL 

MARCA 8 16,67% 11 22,92% 15 31,25% 10 20,83% 4 8,33% 48 

SPORT 16 29,09% 14 25,46% 16 29,09% 6 10,91% 3 5,45% 55 

TOTAL 24 23,30% 25 24,27% 31 30,1% 16 15,53% 7 6,8% 103 

 

Si s'observa l'evolució de les notícies publicades i analitzades durant el període de 

l'1 al 31 de desembre de 2021 dividit entre les diferents setmanes del mes, s'observa 

que no hi ha una tendència clara creixent ni decreixent des de la primera fins a l'última 

setmana. La tendència marcada és de creixement en la quantitat 

d'articles analitzats fins a la tercera setmana del mes, a partir de la qual la publicació 

d'articles sobre futbol femení comença a decréixer. Així doncs, com es pot observar, la 

primera setmana del mes es van publicar 24 articles, la segona 25 i la tercera 31, quan 

s'assoleix el pic màxim, amb un descens de fins als 16 articles la quarta setmana i 7 

la cinquena. Els articles publicats durant les tres primeres setmanes suposen el 

77,67% del total dels articles del mes sobre futbol femení, mentre que 

a l'última setmana només se'n van publicar el 6,8% restant. 

Si s'analitzen les tendències individualment dels dos diaris, tant MARCA 

com Sport mostren un comportament semblant. En el cas del MARCA, els articles 

sobre futbol femení publicats la primera setmana van ser vuit, 11 la segona, 15 la 

tercera, 10 la quarta i 4 la cinquena, i darrera setmana, per sumar un total de 48 articles 

publicats al mitjà. D'altra banda, Sport va publicar 16 notícies la primera setmana del 

darrer mes, 14 la segona, 16 la tercera, 6 la quarta i 3 la darrera setmana per sumar 

un total de 55 articles publicats. 

Així doncs, durant les tres primeres setmanes al diari MARCA es van publicar el 

70,83% de les informacions totals sobre futbol femení, mentre que al diari Sport van 

representar el 83,64%. En canvi, els articles publicats la darrera setmana representen 

el 8,33% en el cas de MARCA i 5,45% en el cas del diari Sport. 
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Gràfic 3. Evolució per setmana de les notícies publicades durant el període 
seleccionat. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Tot i això, hi ha dies que no es publica cap mena de notícia sobre futbol femení en 

ambdós diaris. En el cas del diari Sport, no es publica cap article en 5 dies del mes (6, 

25, 26, 30 i 31 de desembre), mentre que en el cas de MARCA són 7 (6, 11, 18, 22, 

26, 27 i 29 de desembre). En els dos diaris aquests dies coincideixen, en la seva 

majoria, amb els últims dies del mes, quan hi ha menys publicació de notícies de futbol 

femení.  
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Taula 8. Número de pàgines dedicades al futbol femení als diaris Sport i MARCA. 

Font: elaboració pròpia (2022) 

 

De les 2268 pàgines (1116 a Sport i 1152 de MARCA) que es van publicar entre els 

dos mitjans de comunicació entre l’1 i el 31 de desembre de 2021, només 22 han estat 

dedicades íntegrament a parlar sobre futbol femení, el que suposa només el 0,97% 

del total. El percentatge augmenta si es té en compte les pàgines en les quals almenys 

s’inclou una informació sobre futbol femení o les seves esportistes, tot i que continua 

sent baixa, ja que es tracta, en aquest cas, d’un 3,13% de totes les pàgines publicades, 

és a dir, 71 pàgines.  

A escala individual, hi ha diferències entre els dos mitjans de comunicació escrits, 

observant-se una major dedicació en la quantitat de pàgines per part del diari Sport. 

En el cas de les pàgines en les quals es publica com a mínim una notícia sobre futbol 

femení o futbolistes, el diari MARCA dedica en total 29 pàgines de les 1.152 de 

desembre, el que suposa un 2,52%, mentre que Sport en publica 42 entre 1.116, és a 

dir, un 3,76% sobre el total.  

Si es consideren les pàgines completes que s’hagin dedicat a informacions 

relacionades amb el futbol femení i les seves professionals, al diari Sport n’hi ha 15, 

el que suposa l’1,34% sobre el total del mitjà, mentre MARCA només en publica 7, és 

a dir, el 0,61% de les 1152 pàgines totals. 

 

 

 Nº total de pàgines Nº pàgines completes per 
parlar futbol femení 

Nº pàgines amb almenys 1 
article de futbol femení 

 Nº % sobre el 
total  

Nº % % sobre el nº 
de pàgines 

totals 

Nº %  % sobre el nº de 
pàgines totals 

MARCA 1152 50,79% 7 0,61% 0,31% 29 2,52% 1,28% 

SPORT 1116 49,21% 15 1,34% 0,66% 42 3,76% 1,85% 

TOTAL 2268 100% 22 0,97% 71 3,13% 



77 
 

Gràfic 4. Gènere informatiu dels articles publicats i analitzats dels diaris MARCA i 

Sport. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Entre tots els articles que s’han analitzat dels diaris Sport i MARCA, el 34,95% són 

cròniques dels partits que han jugat els equips femenins, seguit del 33,98% que són 

notícies diàries d’actualitat. La resta es divideix entre prèvies dels partits (13,59%), 

reportatges (8,74%), articles d’opinió (5,83%) i entrevistes (2,91%).  

En el cas individualitzat de cadascun dels dos diaris, no es repeteixen les mateixes 

tendències, ja que en el cas del diari Sport el gènere més utilitzat és la notícia 

(45,46%), seguit de la crònica (21,82%), prèvia (18,18%), reportatge (9,09%) i articles 

d’opinió (5,45%).  

En canvi, en el cas del MARCA, la crònica és el gènere informatiu més utilitzat (50%), 

per davant de la notícia (20,84%), el reportatge (8,33%), prèvia (8,33%), entrevista 

(6,25%) i articles d’opinió (6,25%).  
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Gràfic 5. Autoria dels articles analitzats dels diaris MARCA i Sport. Font: elaboració 

pròpia (2022) 

 

Amb relació a l’autoria de les notícies publicades, dels 103 articles analitzats, una 

àmplia majoria han estat escrits per homes i no pas per dones. D’aquesta forma s’ha 

observat que, de forma general, el 61,17% dels articles sobre futbol femení han estat 

escrits per homes, seguit del 22,33% que han estat escrits per dones mentre el 16,50% 

restant no tenen atribuïda cap mena d’autoria.  

Les xifres varien si s’observa específicament el comportament entre els dos mitjans 

de comunicació. En el cas de MARCA, les informacions publicades que estan 

signades per una dona es troben només en un dels casos, representant el 2,08% dels 

articles publicats pel mitjà sobre futbol femení. Aquesta xifra contrasta amb l’autoria 

masculina de les notícies, ja que el 89,58% dels articles han estat escrits per un 

periodista. En el cas de les informacions, i no opinions, que es dedicaven només a 

futbol femení o les futbolistes i que no es tractava de personalitats relacionades amb 

futbol masculí, l’autor de les notícies ha estat sempre David Menayo. El 8,33% restant 

dels articles publicats sobre futbol femení a MARCA no tenen cap autoria atribuïda.  

En el cas del diari Sport, la situació és molt diferent de la del diari MARCA, ja que es 

pot observar una major equitat en la quantitat de notícies escrites per dones i homes, 

i de fet hi ha més notícies escrites per dones que no pas per homes. De les 55 notícies 

publicades per Sport, el 40% ha estat escrita per una periodista, el 36,6% per un home, 

i el 23,64% restant no té atribuïda cap autoria.  
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Gràfic 6. Tema protagonista dels articles analitzats de MARCA i Sport. Font: 

elaboració pròpia (2022) 

 

Pel que fa als temes que tracten els articles publicats, es pot afirmar que en la seva 

majoria se centren en el futbol femení, les competicions i les futbolistes, sense que 

s’hagi detectat cap mena d’informació sexista relativa a les vides privades de les 

jugadores, cossos de les jugadores ni altres qüestions diverses relatives a les seves 

orientacions sexuals. Així doncs, dels 103 articles publicats per Sport i MARCA, en el 

72,82% dels casos tracten sobre el futbol femení i les futbolistes en la pràctica de 

l’esport, el 23,30% es refereix a les gal·les i entregues de premis, i en menor mesura 

un 2,91% de les informacions tracten sobre temes institucionals com pot ser la 

presidència d’un club, sindicats, patronal o organismes com el CSD. El 0,97% restant 

es correspon a la publicació d’una entrevista a una periodista, en aquest cas Lucía 

Villalón per parlar sobre la seva experiència en la cobertura del futbol femení.  

El diari MARCA és el que presenta un major percentatge de notícies que es dediquen 

a parlar només sobre les competicions de futbol femení sobre el seu total. D’aquesta 

forma, es pot observar que de les 48 informacions del diari madrileny, el 77,08% 

tracten informacions referides només al futbol femení i les competicions en les quals 

els equips prenen part, 16,67% sobre gal·les i entregues de premis, 4,17% sobre 
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qüestions institucionals i el 2,08% restant que correspon a l’entrevista a la periodista 

esportiva Lucía Villalón.  

En el cas del diari barceloní Sport, el 69,09% dels 55 articles analitzats es dediquen a 

parlar i informar sobre futbol femení i les competicions, mentre que un 29,09% es 

dediquen a entregues de premis. L’1,82% restant correspon a qüestions institucionals, 

en aquest cas, un article sobre la presidenta d’un club de futbol del Brasil, el Palmeiras. 

Així com no s’han trobat articles amb un rerefons sexista i discriminatori, tampoc s’ha 

detectat en els articles un ús sistemàtic i clarament sexista que pogués classificar-se 

com a inadequat o discriminatori.  

 

Gràfic 7. Protagonistes dels articles analitzats de MARCA i Sport. Font: elaboració 

pròpia (2022) 

 

Les persones protagonistes de les informacions han estat en una àmplia majoria 

dones i no homes. Del total de la mostra analitzada, 103 notícies entre els diaris 

MARCA i Sport, en el 84,47% dels casos la protagonista és una dona o un col·lectiu 

de dones que representen a un equip de futbol femení. En la resta dels casos, en el 
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9,71% de les informacions, el protagonisme és dividit entre una dona i un home, 

mentre en el 5,83% restant, el protagonisme recau en un home.  

En el cas de les informacions mixtes és important destacar que en la seva majoria es 

tracten d’informacions que informen sobre premis en els quals s’han premiat tant a 

futbolistes dones com futbolistes, o altres esportistes, masculins. Quan això succeeix, 

són els homes els que són destacats de forma general abans que les dones, provocant 

una subordinació de les futbolistes a l’esportista masculí. Tot i això, hi ha casos en 

què es trenca la norma habitual. En el cas de la noticia “Alexia Putellas y Saúl 

Craviotto. Mejores deportistas catalanes de 2021” del 16 de desembre de 2021 al diari 

Sport, es destaca a la futbolista abans que a Craviotto, donant-li més importància i 

rellevància. Tot i això, com s’ha dit, és més habitual que en el cas d’informacions en 

les quals homes i dones comparteixin protagonisme sempre se li acabi donant més 

visibilitat a la figura masculina i no pas a la femenina, com en el cas de la notícia que 

es va publicar el dia 14 de desembre al MARCA sota el titular “Pedri, ¡qué alegría!” en 

el que la figura de Lieke Martens queda supeditada a la figura masculina. 

En el cas del diari Sport, el percentatge d’informacions en què les dones són 

protagonistes de les informacions publicades, disminueix respecte del global. Així 

doncs, es pot observar que un 81,82% dels articles estan protagonitzats per dones, 

mentre que la resta es divideix entre homes (7,27%) i mixtes (10,91%). En canvi, pel 

que fa al diari MARCA, el percentatge d’informacions protagonitzades per dones 

augmenta fins al 87,5%, per davant del 9,71% que tenen com a protagonistes tant a 

una dona com a un home, i el 5,83% restant protagonitzat per homes.  
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Gràfic 8. Contingut articles analitzats dels diaris Sport i MARCA. Font: elaboració 

pròpia (2022) 

 

El 71,85% de tots els articles que formen part de la mostra, inclouen text i fotografia, 

davant del 18,45% que només incorpora text. La resta d’articles es divideixen entre 

els que incorporen text i infografia (3,88%), text, fotografia i infografia (4,85%) i text i 

un dibuix (0,97%). Així doncs, es pot concloure que en el 81,55% de les informacions 

publicades, l’article s’acompanya d’algun recurs visual.  

En el cas del diari MARCA, el 62,5% de les informacions publicades durant el 

desembre de 2021 s’acompanyen de text i fotografia o fotografies, mentre en el 25% 

de les informacions, només s’inclou text. En el cas del 12,5% restant dels articles 

publicats pel diari madrileny, el 8,34% correspon a text i infografia, i el 2,08% a text i 

dibuix, per una banda, i de l’altra, de nou un 2,08% a articles que incorporen text, 

infografia i fotografia a la vegada.  
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En el cas del diari Sport, el 80% dels articles incorpora a més del text alguna fotografia, 

mentre que en el 12,73% dels articles només està basat en text. El 7,27% restant 

correspon a informacions que s’acompanyen de text, infografies i imatges.  

En el cas del diari MARCA, el 75% dels articles s’acompanyen d’algun recurs visual, 

mentre que en el cas del diari Sport, el percentatge augmenta fins a arribar al 87,27% 

dels articles publicats pel mitjà.  

 

Gràfic 9. Contingut dels títols dels articles publicats als diaris MARCA i Sport. Font: 

elaboració pròpia 

 

Els títols de les diferents informacions analitzades s’han classificat segons si contenen 

el nom de l’equip que és notícia o disputa la competició protagonista de la informació, 

si conté el nom d’una dona, d’un home o bé si és mixt. Finalment, en la categoria 

‘Altres’ s’ha inclòs els títols genèrics que no fan referència a cap equip ni persona 

física.  
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Només en el 24,27% dels titulars de les informacions analitzades apareixia el nom 

d’una dona, mentre que en un altre 9,71%, el nom que apareixia era el d’un home. En 

l’1,94% dels casos es recullen al titular tant els noms d’una dona com els d’un home. 

En aquest últim cas, el dels titulars mixtos, aquests es fan quan hi ha hagut dones 

premiades en gal·les de premis que també han rebut premis els futbolistes o 

esportistes masculins.  

Tot i això, tot i que també les futbolistes hagin estat premiades amb premis de 

rellevància internacional, hi ha ocasions en què els mitjans destaquen al titular només 

el premi dels homes, sense mencionar el nom de la dona premiada. És el cas de dos 

titulars del diari MARCA, publicats el 14 de desembre i el 28. En el cas del primer, el 

titular, “Pedri, ¡qué alegría”, destaca a Pedri González, jugador del FC Barcelona per 

haver rebut el premi Golden Boy com a millor jugador jove de l’any i no es menciona 

en el titular a Lieke Martens, que ha estat guardonada amb el premi Golden Woman 

Player en la mateixa gal·la.  

En el cas del segon article, el titular de la notícia principal, “Mbappé el mejor futbolista 

del año”, destaca el premi d’un home per sobre del d’Alexia Putellas, que va rebre el 

premi a millor jugadora del 2021. Aquest cas és especialment greu si es té en compte 

que Mbappé no és un jugador espanyol, ni que estigui jugant actualment en cap equip 

de la Lliga espanyola, mentre Alexia sí que és una jugadora nacional, juga al FC 

Barcelona, a la selecció espanyola femenina i és guanyadora de la Pilota d’Or, sent 

un dels principals actius de l’esport nacional.  

En la resta de casos, es divideixen entre un 23,3% dels articles en els quals en el 

titular es mencionaven els equips de les competicions pels quals eren notícia, i en el 

40,78% restant, els titulars eren genèrics, sense incloure cap cita a noms femenins, 

masculins ni d’equips. És el cas dels titulars publicats al diari Sport el 19 de desembre, 

“Un centenar de goles y una victoria sufrida”, o “Goleada para cerrar 2021” publicat el 

23 de desembre. Al diari MARCA també es donen aquest tipus de titulars com 

“Cuestión de pólvora” publicat el dia 25 de desembre o “Un año para enmarcar” 

publicat el 30 de desembre.  



85 
 

En el cas de diari MARCA, també hi ha una àmplia majoria d’informacions titulades de 

forma genèrica, les quals representen el 45,84% del total de notícies publicades per 

aquest mitjà de comunicació. La resta es divideix entre un 27,08% en què es menciona 

el nom d’un equip femení, el 16,67% en el qual es menciona com a mínim el nom 

d’una dona, el 8,33% d’un home i el 2,08% restant dels casos el titular fa referència al 

nom d’una dona i d’un home, i per tal cosa se’ls considera mixtes.  

Si s’observa de forma individualitzada les informacions publicades al diari Sport, tot i 

que continuen predominant els titulars sense cap al·lusió a un nom de dona, home o 

equip, es pot observar que el percentatge d’articles amb un titular que inclogui el nom 

d’una dona és similar. Així doncs, es pot observar que el 36,36% dels titulars analitzats 

són genèrics i no tenen un nom de dona, home ni equip, davant el 30,91% que 

presenten el nom d’una dona. Els titulars restants es divideixen entre els que 

mencionen un equip de futbol femení (20%), els que mencionen el nom d’un home 

(10,91%) i els mixtos, és a dir, que destaquen el nom d’un home i una dona (1,82%).  

 

Gràfic 10. Gènere del primer nom que apareix al cos dels articles analitzats de 

MARCA i Sport. Font: elaboració pròpia (2022) 
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Si s’observen els noms que són mencionats en primer lloc dins de la informació, 

deixant de costat el titular, de forma general es pot afirmar que són els noms de les 

dones els que primer es mencionen per davant dels homes. Entre els 103 articles que 

conformen la mostra analitzada, en el 54,37% és el nom d’una dona el que primer es 

menciona, mentre que en un 38,83% dels casos es destaca abans el nom d’un home 

abans que el d’una dona. El 6,80% restant es deu al fet que no es menciona el nom 

de cap persona dins de la informació, sinó que es mencionen els noms dels clubs o 

institucions.  

En cadascun dels dos mitjans de comunicació analitzats, es manté la tendència global 

detectada de citar primer el nom d’una dona en el cos de la informació. Entre les 

informacions del diari Sport, en el 50,91% dels articles es menciona en primer lloc el 

nom d’una dona, en el 43,64% el d’un home i en el 5,45% restant no es menciona ni 

a un home ni a una dona. En el mateix sentit, en el cas dels articles publicats al diari 

MARCA, en el 58,33% dels 48 articles analitzats del mitjà apareix el nom d’una dona 

citat abans que el d’un home, el 33,33% en els quals el nom d’un home se cita abans 

que el d’una dona i el 8,33% restant en els quals no se cita cap nom de dona ni home.  

 

Taula 9. Incorporació de declaracions als articles publicats i analitzats dels diaris 

MARCA i Sport. Font: elaboració pròpia (2022) 

 Amb declaracions % Sense declaracions % TOTAL 

MARCA 13 27,08% 35 72,92% 48 

SPORT 22 40% 33 60% 55 

TOTAL 35 33’98% 68 66,02% 103 

 

Amb relació a la incorporació de declaracions a les informacions sobre futbol femení 

analitzades, el 66,02% dels articles analitzats, equivalent a 68 d’ells, no disposa de 

cap mena de declaració, mentre que en 35 de les notícies, el que suposa el 33,98% 

sobre el total, sí que se n’incorporen.  

En el cas del diari MARCA, en el 72,92% dels 48 articles analitzats del mitjà, no 

s’incorpora cap declaració, mentre que en 13 notícies, el 27,08% restant, sí que 

s’incorpora com a mínim una declaració d’alguns dels protagonistes de la notícia. 
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En el cas de les notícies publicades i analitzades del diari Sport, els percentatges 

d’articles amb i sense declaracions s’equilibra, tot i que continua havent-hi un 

predomini d’articles sense declaracions. Dels 55 articles analitzats d’aquest diari, el 

60% no incorpora cap declaració en la seva informació, davant el 40% en els quals sí 

que es fa. 

 

Gràfic 11. Classificació de les declaracions incorporades als articles de MARCA i 

Sport segons el sexe. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Entre aquest 33,98% de notícies que sí que incorporen declaracions, un 40% 

incorpora declaracions només d’homes, seguit del 34,29% en què les declaracions 

són de dones. En la resta d’articles, 25,71%, s’incorporen declaracions tant d’homes 

com de dones.  

En el cas dels articles en què s’incorporen declaracions tant d’homes com dones, dels 

nou articles, només en tres dels casos les declaracions de les dones s’incorporen 

abans que les de l’home. En la resta de casos, les declaracions dels homes 

precedeixen a les de les dones. Així mateix, s’ha observat que la quantitat d’articles 

amb declaracions únicament masculines són dels entrenadors de futbol dels equips. 
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En moltes ocasions en la prèvia del partit o de la crònica, s’incorporen només les 

declaracions de l’entrenador i no de cap de les futbolistes, una situació que no es dona 

en el cas del futbol masculí, en el qual s’ofereixen i repliquen declaracions de llargues 

rodes de premsa sovint amb preguntes intranscendents.   

Entre les notícies del diari MARCA que sí que incorporen declaracions, el 46,15% dels 

articles incorporen cites de personatges masculins, el 38,46% de dones, mentre el 

15,39% restant incorpora declaracions tant d’homes com de dones.  

Entre el 40% dels articles publicats al diari Sport que sí que incorporen declaracions, 

el 36,36% són declaracions d’homes, el 31,82% de dones i el 31,82% tant d’homes 

com de dones.  

La notícia publicada el 14 de desembre per MARCA sobre la gal·la organitzada pel 

diari italià Tuttosport, de les declaracions dels executius del Barça, en aquest cas de 

Jordi Cruyff, només es recullen les que fan referència a Pedri no pas a Lieke Martens, 

també premiada, o Jennifer Hermoso, també nominada. 

 

Taula 10. Presència d’imatges als articles analitzats de MARCA i Sport. Font: 

elaboració pròpia (2022) 

  Amb fotografies  Sense fotografies  TOTAL 

 Nº % Nº % Nº % 

MARCA 31 64,58% 17 35,42% 48 46,60% 

SPORT 48 87,27% 7 12,73% 55 53,40% 

TOTAL 79 76,7% 24 23,3% 103 100% 

 

Entre tots els articles que s’han analitzat, en una àmplia majoria sí que s’ha inclòs 

almenys una fotografia, sent un 76,7% els que sí que tenen fotografia, i el 23,3% 

restant corresponent a articles en els quals no s’ha inclòs cap mena de fotografia que 

acompanyés la informació.  

En el cas del diari MARCA, el 64,58% dels articles analitzats sí que contenen, com a 

mínim, una fotografia, mentre el 35,42% restant no. Si es comparen aquestes xifres 

amb les del diari Sport, el mitjà de Catalunya augmenta el percentatge d’articles que 
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contenen una foto, ja que el 87,27% de les informacions es publiquen acompanyades 

d’una fotografia, mentre que el 12,73% restant no.  

 

Taula 11. Quantitat total de fotografies publicades que acompanyin a les 

informacions dels diaris Sport i MARCA. Font: elaboració pròpia (2022) 

  Fotografies 

 Nº % 

MARCA 35 36,08% 

SPORT 62 63,92% 

TOTAL 97 100% 

 

La quantitat total de fotografies que acompanyen a les informacions sobre futbol 

femení i les futbolistes publicades als diaris MARCA i Sport és de 97. De totes 

aquestes, el 63,92% van ser publicades al diari Sport, mentre el 36,08% restant 

corresponen al diari MARCA. És important mencionar que això no significa que tots 

els articles publicats incorporin una imatge, sinó que hi ha dies en què alguns articles 

incorporen més d’una fotografia, compensant els altres dies en els quals la informació 

no va acompanyada d’imatges.  
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Gràfic 12. Persones que apareixen a les fotografies que acompanyen els articles de 

MARCA i Sport. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Pel que fa al contingut de les fotografies, en la seva majoria les dones són les 

protagonistes d’aquestes, ja que en el 42,27% del total apareix un grup de dones i en 

el 30,93% hi apareix només una dona. En canvi, les fotografies que acompanyen als 

articles que tenen com a protagonistes a un home són el 8,25% i el 5,15% en el cas 

d’un grup d’homes. La resta d’imatges incloses, mostren en un 12,37% dels casos tant 

a homes com a dones i en un escàs 1,03% un camp de futbol. És important remarcar 

que en el 73,2% de les fotografies el subjecte inclòs són dones i no pas homes, que 

només són el subjecte protagonista de la imatge en el 13,4% dels casos.  

En el cas individual dels diaris, tot i publicar menys fotografies que el diari Sport, el 

MARCA el supera en percentatges quant a imatges en les quals es mostren a una 

dona abans que a un home. En el cas de MARCA, el 48,57% de les fotografies estan 

protagonitzades per una dona, el 34,29% per un grup de dones, i el 17,14% final es 

divideix entre el 8,57% d’imatges en les quals es mostren tant a dones com a homes, 
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i un altre 8,57% restant a imatges que tenen a un home com a protagonista, no havent-

hi imatges amb presència de grups d’homes.  

En canvi, en el cas del diari Sport, de les 62 fotografies, en el 46,77% hi apareixen 

grups de dones, en el 20,97% hi apareix una sola dona i en un 14,52% dels casos es 

tracta d’imatges amb un contingut mixta. El 17,74% restant, es reparteix entre imatges 

centrades en la figura de l’home (8,06%), les que l’objecte de la fotografia són un grup 

d’homes (8,06%) i una sola fotografia en la que no hi ha persones i que es mostra un 

estadi (1,62%). 

 

Gràfic 13. Tractament de la dona a les imatges analitzades dels diaris Sport i 

MARCA. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Pel que fa a com apareixen les dones en aquestes imatges, de les 83 fotografies 

analitzades que contenen com a mínim la presència d’una dona, en el 74,7% dels 

casos, la dona es mostra practicant esport i vestida amb equipacions esportives sense 

que es destaquin atributs de la seva vestimenta ni físics. En canvi, en el 25,3% restant, 

es mostra vestida de carrer o amb vestit. En els casos en què es mostra vestida de 

carrer, es fa perquè la imatge il·lustra la recollida i gal·les dels premis que han rebut 

en alguna de les gales celebrades i per la qual són notícia.  
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En ambdós mitjans, les xifres són molt semblants, predominant de forma clara les 

imatges que mostren les dones practicant esport. En el cas del diari MARCA, de les 

32 imatges en les quals com a mínim apareix una dona, en el 71,88% d’aquestes, es 

mostra a la dona practicant esport i amb la indumentària típica per practicar futbol 

sense destacar altres qüestions relatives als atributs físics. En el 28,12% restant es 

mostren vestides amb roba de carrer o vestits per les gal·les en les quals han rebut 

un premi. En el cas del diari Sport, de les 51 imatges en què apareix una dona, la 

majoria mostren a les dones practicant esport i vestides amb les equipacions típiques 

dels equips (76,47%) i en una reduïda minoria vestides de carrer (23,53%), sense que 

hi hagi cap al·lusió o es destaquin atributs físics ni de vestimenta.  

 

Gràfic 14. Incorporació de peus d’imatges de les fotografies publicades als articles 

de MARCA i Sport. Font: elaboració pròpia (2022) 

 

Pel que als peus de les imatges es refereix, el 81,44% de les fotografies que s’han 

inclòs als articles analitzats van acompanyades d’un peu de fotografia que aporti 

informació sobre la mateixa. En el 18,56% restant dels casos, la fotografia no va 

acompanyada de cap peu de foto. Si s’observa el comportament dels dos diaris, es 

poden observar xifres molt semblants: en el cas del diari Sport, el 80,65% de les 

imatges van acompanyades de peu de foto i el 19,35% restant no, mentre que en el 
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cas del MARCA, el 82,86% sí que està acompanyada davant del 17,14% que no ho 

està. 

 

Gràfic 15. Autoria de les imatges publicades als diaris Sport i MARCA. Font: 

elaboració pròpia (2022) 

 

De les 97 imatges que s’han detectat i analitzat perquè acompanyaven els articles dels 

diaris Sport i MARCA durant el mes de desembre de 2021, només hi ha una única 

fotografia, l’autoria de la qual és atribuïda a una dona. Aquesta dada suposa que 

només l’1,03% del total d’imatges estan fetes per dones. La majoria de les fotografies 

incloses, el 35,05% per ser exactes, són dels mateixos clubs i organització de la 

competició, el que podria implicar que en moltes ocasions als mitjans no els cal donar 

cobertura a molts dels partits perquè poden extreure recursos de les pàgines web 

oficials o bé envien les mínimes persones possibles perquè només facin la crònica del 

partit, sense enviar cap fotògraf, com sí que fan en el cas del futbol masculí.  
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El 29,90% del total d’imatges estan fetes per un home, mentre que la resta es 

divideixen entre les que han estat extretes d’agències de notícies (17,53%) i les que 

no tenen atribuïda cap autoria (16,49%).  

Si s’observa els dos mitjans de forma individualitzada, es poden detectar dues 

tendències oposades, ja que mentre MARCA extreu la majoria de fotos dels mateixos 

fotògrafs dels equips i pàgines oficials, en el cas del diari Sport la majoria de fotografies 

estan fetes per homes. En ambdós casos, però, hi ha un punt comú: les fotografies 

fetes per dones o bé no n’hi ha o són pràcticament inexistents.  

En el cas del diari Sport predominen les fotografies, l’autor de les quals és un home, 

representant el 45,16% del total del mitjà, seguit de les fotografies extretes dels 

fotògrafs dels equips o organitzacions esportives, (25,81%), de les agències (14,52%) 

anònimes (12,9%) i les fetes per una dona (1,61%).  

En canvi, en el cas del MARCA, el 51,42% de les imatges són extretes de les que han 

fet els fotògrafs dels equips o organitzacions, seguit de les anònimes (22,86%), 

agències (22,86%) i les que tenen atribuïda la seva autoria a un home (2,86%). Per 

contra, no s’observa cap fotografia que se li atribueixi a una dona.  

 

5. Conclusions 

Després de l'anàlisi dels dos mitjans de comunicació esportius escrits, MARCA 

i Sport, s'han pogut extreure unes conclusions respecte de les hipòtesis 

plantejades que s'exposen a continuació. 

En primer lloc, és oportú recuperar la hipòtesi inicial que s'ha plantejat i a partir de 

la qual s'ha guiat l'anàlisi per tal de comprovar-la o desmentir-la. La hipòtesi era: 

"Els mitjans de comunicació donen poca visibilitat a les futbolistes i les 

competicions de futbol femení, al mateix temps que a vegades se centren en 

informacions alienes a l'esport per publicar notícies sobre dones esportistes". 

Així doncs, després d'analitzar les informacions dels dos diaris publicats durant el 

mes de desembre de 2021, s'ha comprovat que, efectivament, els mitjans de 

comunicació no donen espai al futbol femení, i a vegades, ni tan sols es publiquen 
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notícies, el que fa que sigui difícil seguir l'actualitat i dia a dia dels equips i les 

futbolistes, com sí que succeeix en el cas del futbol masculí, al qual se li dediquen 

pàgines senceres dels diaris. 

Si bé és cert que s'ha pogut confirmar la primera part de la hipòtesi principal, també 

és cert que s'ha de rebutjar que es publiquin informacions alienes a les 

competicions esportives o que vagin més enllà d'un motiu esportiu. Així mateix, cal 

destacar que tampoc hi ha hagut informacions sexistes que discriminessin a les 

futbolistes, ni tampoc altres que se centrin en qüestions físiques, sexuals o 

familiars de les jugadores. Totes les informacions detectades i analitzades 

presenten l'esport com a motiu de l'article i no es desvien cap a altres tipus de 

notícies. 

Aquests resultats contrasten amb una bona part dels estudis previs que han 

analitzat també el tractament de les futbolistes als mitjans de comunicació, ja que 

si bé és cert que també s'havia detectat una falta de representació de la dona 

esportista, també era freqüent que es destaqués la quantitat d'informacions que no 

feien referència a qüestions esportives sinó que eren continguts sexistes i 

discriminatoris que feien referència a qüestions físiques i familiars, i en definitiva, 

personals de les futbolistes, totalment alienes a les merament esportives. 

També es pot afirmar que els mitjans supediten el futbol femení al futbol masculí, 

ja que les informacions sobre les competicions de futbol femenines sempre es 

mostren després de llargues pàgines d'informacions, sovint algunes amb poca 

rellevància, sobre futbol masculí. El mateix succeeix en el cas de les portades dels 

mitjans, en què les esportistes mai ocupen la portada principal, tot i que a 

vegades les portades sobre futbol masculí es podrien qualificar de poc interès, i no 

es destaquen esdeveniments importants del futbol femení com és un Clàssic entre 

Barça i Madrid. 

Altrament, és un bon exemple destacar una de les evidències trobades a l’anàlisi: 

En el cas del diari Sport, el dia 3 de desembre, de tots els articles que es van 

publicar només el 4,92% eren sobre futbol femení i l’1,23%.en el cas de l’edició del 

dia 13 de desembre. En el cas del MARCA, en l’edició del 9 de desembre, 

únicament el 3,28% dels articles del dia parlaven sobre futbol femení, mentre que 
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en el cas del dia 13, la situació és semblant, amb el 6,49% dels articles del dia que 

parlen de futbol femení. Aquests exemples, de dos dies aleatoris confirmen la baixa 

presència de les dones dins dels mitjans de comunicació esportius  

És rellevant destacar que en funció de l'abast geogràfic, canvia el tipus de 

contingut que s'exposa a les informacions, ja que en el cas del diari Sport, un diari 

que es publica a Catalunya i que segueix la informació del Barça, pràcticament 

només parla sobre el FC Barcelona, en canvi, en el cas del MARCA es tracten els 

diferents equips d'Espanya, tot i que sí que és cert que el Barça monopolitza la 

majoria de l'espai, ja que és l'equip que més guanya. Aquestes tendències també 

estan replicades en el cas del futbol masculí. 

D'altra banda, tot i que no es pot concloure si hi ha relació entre l'autoria de les 

informacions publicades sobre futbol femení i la presència i tractament de les 

futbolistes, sí que es pot confirmar que hi ha una clara tendència a què siguin els 

homes els que escriuen sobre futbol femení. Aquest és un fet que s'observa 

especialment en el diari MARCA, en el qual la majoria d'informacions estan escrites 

per David Menayo, i només una notícia de les 48 analitzades del mes de desembre 

està escrita per una dona. En el cas del diari Sport el percentatge 

s'iguala, observant-se més notícies signades per dones periodistes. 

Tot i que aquesta anàlisi mostra resultats esperançadors i positius quant al 

tractament que reben les futbolistes en els mitjans de comunicació, és important 

destacar que encara és preocupant la quantitat d'articles que es publiquen i la seva 

continuïtat, ja que hi ha dies en què no es publiquen informacions. Gómez-Colell, 

Medina-Bravo i Ramon (2016) i Perrino-Peña i Martínez-Vallvey (2020) també 

destaquen aquesta evolució positiva entre el 2010 i el 2015, tot i que no detecten 

una tendència clarament marcada. 

Finalment, el present treball obre possibles noves vies d'investigació i recerca 

sobre el tractament i presència del futbol femení als mitjans de comunicació, 

especialment sobre l'evolució d'aquesta presència i tractament al llarg dels darrers 

anys, observant si els èxits dels equips nacionals poden influir, com ja han 

assenyalat alguns autors, així com l'efecte de les polítiques dirigides a assolir una 
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igualtat real en totes les esferes socials, inclosa l'esport i els mitjans de 

comunicació. Com opina Rojas Torrijas (2010) el periodisme esportiu no pot ser 

una excepció, i ha de ser una eina que fomenti la igualtat entre homes i dones, 

informant d'acord amb criteris professionals de selecció de notícies, allunyant-se 

de la utilització d'un llenguatge sexista. 
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