
OPEN  ACCESS

Publicat: 1 d'octubre de 2021

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/4).146.04

32

  

C
IÈ

N
C

IE
S

 H
U

M
A

N
E

S
 I 

S
O

C
IA

LS

NÚMERO 146

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2021, núm. 146. 4t trimestre (octubre-desembre), pàg.  -41

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

146

ED
U

CA
CI

Ó
 F

ÍS
IC

A
 I 

ES
PO

RT
S

  
ED

U
CA

CI
Ó

 F
ÍS

IC
A

 I 
ES

PO
RT

S

IS
SN

: 2
01

4-
09

83
4t

  tr
im

es
tr

e 
(o

ct
ub

re
-d

es
em

br
e)

 2
02

1

146

Representació mediàtica de les 
esportistes en els Jocs Olímpics: una 
revisió sistemàtica
Juana Salido-Fernández1* , i Ana M. Muñoz-Muñoz1 

1  Institut Universitari d’Investigació en Estudis de les Dones i de Gènere. Universitat de Granada, Granada 
(Espanya).

Citació 
Salido-Fernández, J. & Muñoz-Muñoz, A.M. (2021). Media Representation of Women Athletes 
at the Olympic Games: A Systematic Review. Apunts Educación Física y Deportes, 146, 32-41.  
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2021/4).146.04

Resum
Aquest estudi té com a objectiu realitzar una revisió sistemàtica de la literatura existent 
sobre la cobertura femenina durant els Jocs Olímpics. Per a això, s’han recollit un total 
de 144 registres de la base de dades Web of Science, que s’han cribrat a n = 58 per 
estudiar-los en profunditat. S’ha fet una anàlisi de contingut amb les dades recollides 
a partir de les següents categories temàtiques: evolució per anys de la producció 
científica, tipologies d’estudis duts a terme, països i regions amb més trajectòria en la 
temàtica, cites, autors i principals troballes i línies de futur. Els resultats van mostrar 
que els estudis tenen lloc principalment als Estats Units, sobretot els últims anys, 
amb especial incidència el 2015, en àrees com les ciències socials i la comunicació 
i centrats en bona mesura en la televisió, tot i que amb un creixent interès pels nous 
mitjans digitals. De forma general, aquests continuen trobant falta d’equitat en la 
quantitat de cobertura, així com una diferenciació de gènere en la representació 
de l’esport femení. Es proposa aprofundir en nous estudis per desvelar si aquests 
desequilibris perviuen o s’avança cap a cotes més altes d’equitat.

Paraules clau: dones, esport, Jocs Olímpics, mitjans de comunicació, revisió 
sistemàtica.
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Introducció 
Els estudis sobre la cobertura mediàtica esportiva han trobat 
des dels inicis una escassa presència femenina, pel fet que 
les esportistes han arribat a estar excloses o marginades 
dels mitjans, especialment en la cobertura informativa 
diària (Toffoletti, 2016), tot i que també durant grans 
esdeveniments com els Jocs Olímpics (Delorme i Testard, 
2015; Salido-Fernandez, 2020). Això es deu al fet que els 
mitjans, especialment els esportius, són un espai d’hegemonia 
masculina que dona prioritat a l’esport practicat per homes 
i transmès a una audiència majoritàriament masculina. En 
aquests, les dones són infrarepresentades (Billings et al., 
2010; Jones, 2013) i han d’assolir grans èxits per gaudir de 
certa presència. A més, quan apareixen, les mostren de manera 
trivialitzada, parcial i estereotipada, amb comentaris sobre les 
seves emocions, aparença física i vida familiar (Eagleman, 
2015; Ravel i Gareau, 2016).

A partir dels anys vuitanta comencen a desenvolupar-se 
investigacions als Estats Units sobre la representació femenina 
esportiva als mitjans, tot i que és als noranta quan comencen a 
ser més habituals. Hi destaquen els treballs de Duncan (1990), 
centrat en els Jocs Olímpics de 1984 i 1988, que troba en la 
cobertura fotogràfica imatges que minimitzen els èxits de 
les esportistes a través de comentaris sobre la seva bellesa o 
indumentària, o Lee (1992), que descobreix una quantitat de 
cobertura molt desigual tant en el text com en les imatges en 
aquests mateixos Jocs, així com diferenciació biològica en 
funció del sexe, amb tendència a la trivialització i marginació 
de les esportistes. A finals dels noranta, Toohey (1997), en una 
anàlisi dels Jocs de 1988 i 1992, confirma aquesta inferioritat 
quantitativa femenina, amb un 30-32 % de presència mediàtica 
davant d’un prominent 60 % masculí. Aquestes dades es van 
suavitzant en les edicions següents; així, la cobertura femenina a 
l’NBC durant Barcelona 1992 arriba al 44 %, però amb biaixos 
que emfatitzen Griggs, és a dir, els més estètics i principalment 
individuals com la gimnàstica (Daddario, 1997). Aquestes 
xifres de cobertura descendeixen per situar-se novament al 
voltant del 30-33 % als Jocs de Sydney 2000 i Atenes 2004 
(Capranica et al., 2005; Capranica et al., 2008; Greer et al., 
2009), tot i que avancen fins al 40 % a Pequín 2008.

Els últims anys, els estudis han continuat mostrant un 
desequilibri entre les dades de participació i la cobertura als 
mitjans, com mostra el Projecte Global de Monitoratge de 
Mitjans (GMMP, 2015), que indica una presència mediàtica 
general femenina (ràdio, premsa o televisió) d’un 24 % a escala 
mundial, i en el cas de la premsa esportiva amb prou feines 
del 4 %, tot i que la participació de les dones en l’esport és del 
40 % (UNESCO, 2020). Davant d’aquestes dades, estudis més 
recents han trobat una cobertura femenina molt més igualada als 
Jocs de Rio 2016, amb un 58.5 % a la cadena nord-americana 
NBC (Billings et al., 2017). Un avenç al qual han contribuït les 
diverses institucions i organismes nacionals i internacionals 
que al llarg dels anys han començat a reclamar cotes més altes 

d’igualtat en l’esport i la seva cobertura mediàtica, entre els 
quals destaca la tasca del Comitè Olímpic Internacional, que 
defensa un compromís amb la igualtat de gènere a través de les 
contínues actualitzacions de la Carta Olímpica (COI, 2020a). 
De fet, la seva previsió per als Jocs de Tòquio és assolir una 
participació femenina del 49 % (COI, 2020b).

Així, tot i que quantitativament s’entreveu una cobertura 
cada cop més equilibrada entre els dos sexes, els autors i les 
esportistes continuen percebent invisibilització i presència 
d’estereotips com la bellesa, aparença física i sexualitat (Coche 
i Tuggle, 2016; Martínez-Abajo et al. 2020), infantilització i 
victimització, així com emoció, passivitat i debilitat femenines 
(Eagleman, 2015; Jones, 2013), amb comparacions amb els 
esportistes masculins, ambivalència i trivialització (Lichfield, 
2018). Aquestes formes de representació diferenciada arriben 
als mitjans digitals, en els quals també s’observa una escassa 
cobertura femenina i pervivència de biaixos i estereotips 
idèntics als dels mitjans tradicionals (Johnson et al., 2020; 
Lichfield i Kavanagh, 2019), així com una creixent presència de 
perfils femenins definits exclusivament per la seva vinculació 
sentimental a esportistes masculins i que treuen espai a les 
esportistes als mitjans (Gómez-Colell, 2015; Muñoz-Muñoz 
i Salido-Fernandez, 2018).

Aquest treball pretén donar a conèixer en profunditat com 
ha evolucionat la cobertura de l’esport femení als mitjans durant 
els Jocs Olímpics a través d’una revisió de les investigacions 
dutes a terme des d’inicis de l’any 2000 fins a l’actualitat, amb 
l’objectiu de descobrir-ne els anys més prolífics, les principals 
àrees en les quals s’han desenvolupat aquests estudis, els autors 
i les línies d’investigació actuals, així com les propostes de 
futur exposades.

Metodologia
Aquest estudi va fer una revisió sistemàtica de les principals 
investigacions publicades sobre la representació mediàtica 
femenina durant els Jocs Olímpics. Per fer-ho, es va dur a 
terme una recerca a la Web of Science (WOS), la base de 
dades que recull les principals publicacions científiques en 
qualsevol camp, incloses les ciències socials.

Estratègia de recerca
Per realitzar aquest estudi es van seguir els criteris utilitzats 
en altres revisions sistemàtiques (Castillo i Hallinger, 2018; 
Cruz-González et al., 2020) i, per a la inclusió dels articles, 
s’han tingut en compte criteris centrats en l’adequació del 
tema, evolució temporal, àrees temàtiques, països, autoria i 
enfocament de les investigacions. Així, es van establir com 
a criteris d’exclusió i inclusió: articles o revisions publicats 
en revistes científiques a partir de l’any 2000, per establir-
ne l’evolució dels últims 20 anys, i centrats en l’estudi 
de la representació mediàtica de les esportistes durant els 
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esdeveniments olímpics celebrats a partir d’aquesta data en 
àrees de ciències socials i humanitats.

Les paraules clau utilitzades en l’equació de recerca van 
ser: TS = (wom*n AND Olympic AND media).

Cribratge i extracció de les dades
Tal com s’observa a la Figura 1, la recerca va donar com 
a resultat un total de 144 registres específics a WOS. A 
continuació, la recerca es va refinar a través d’una revisió 
dels articles, eliminant tots els articles anteriors al període 
establert, també els centrats en els Jocs Paralímpics, pel fet 
de tenir característiques diferents de cara a l’anàlisi, així 
com els estudis enfocats en els efectes que una cobertura 
desigual dels mitjans té sobre les audiències o sobre els 
esportistes d’elit, pel fet que tenen objectius diferents als 
d’aquesta investigació. El nombre final va ser de 112.

Després del cribratge, el procés d’extracció final de les 
dades es va fer mitjançant una lectura profunda, primer 
dels resums, de manera que els registres es van reduir a 92, 
i després dels articles complets, per descartar els que no 
eren rellevants per a la investigació, ja que no s’ajustaven 
a l’objecte d’estudi. Així, finalment, els articles inclosos 
per a l’anàlisi van ser n = 58.

Un cop definits els registres que s’inclourien a l’anàlisi, 
es van comparar i analitzar en profunditat els articles segons 
les seves característiques (àrees, procedència, autoria...) i 

principals resultats trobats (Okoli i Schabram, 2010), fet 
que va permetre establir les següents categories temàtiques:

1.  Evolució per anys de la producció científica sobre 
cobertura olímpica femenina (els primers estudis, els 
anys més prolífics...).

2.  Tipus d’anàlisis realitzades (segons àrees de 
coneixement).

3.  Països i regions amb més pes i trajectòria en la 
investigació.

4.  Cites, autoria i troballes més rellevants.
5.  Línies d’investigació futura.

Resultats

Evolució de les investigacions sobre la 
cobertura olímpica femenina
Els estudis sobre gènere i olimpisme als mitjans compten 
amb una evolució evident, tal com veiem a la Figura 2. 
Han passat de comptar a principis de l’any 2000 amb una 
presència escassa, de tot just una o dues publicacions l’any, 
a tenir, a partir dels Jocs Olímpics de Londres 2012, un 
desenvolupament ampli, amb quatre publicacions anuals 
durant els dos anys següents als Jocs, fins a assolir un màxim 
històric d’11 publicacions en total el 2015, amb una baixada 
el 2017 fins a dos estudis, per mantenir-se al voltant de quatre 
publicacions l’any els anys següents.

Si ens fixem en l’interès que va suscitar cada esdeveniment 
olímpic entre els investigadors, només trobem una publicació 
sobre els Jocs de Barcelona 1992 i Atlanta 1996 (Higgs et al., 
2003), igual que a Sydney 2000, també amb una publicació 
específica (Capranica et al., 2005), pujant a tres a Atenes 2004 
(Billings, 2007; Capranica et al., 2008; Greer et al., 2009), 
cap a Torí 2006, per saltar a Pequín 2008 amb nou estudis, 
entre d’altres els de Billings et al. (2010), Li (2011), Tang i 
Cooper (2012), Amara (2012) o Jones (2013). A Vancouver 
2010 tornem a trobar treballs d’Angelini et al. (2012), així 
com de Jones i Greer (2012) o Smith (2016).

A partir de l’any 2012, assistim a un moment prolífic 
per a les publicacions sobre cobertura olímpica femenina, 
amb l’arribada dels Jocs de Londres, considerats com “els 
Jocs de les dones”, a causa dels nivells de participació i èxits 
femenins assolits, fet que va comportar un gran interès entre 
els investigadors, amb 15 estudis específics, entre els quals 
destaquen els treballs de Ravel i Gareau (2016), Frank i 
O'Neill (2016), Delorme i Testard (2015), Eagleman (2015) 
o Godoy-Pressland i Griggs (2014). A més, també es va 
trobar una incidència cada cop més gran en els Jocs d’hivern, 
amb quatre estudis a Sotxi 2014 (Delorme i Pressland, 2016; 
Jakubowska, 2017; MacArthur et al., 2016; 2017) i fins 
ara dues publicacions als de Pyeongchang 2018 (Oh et al., 

Figura 1
Selección del estudio. Fuente: elaboración propia.

Registres identificats a WOS 
(n = 144)

Registres escollits després de 
revisió de títols (n = 112)

Registres escollits després de  
revisió i lectura del resum (n = 92)

• Estudis exclosos: 
 •  Dates prèvies al període 

d'anàlisi
 •  Estudis sobre Jocs 

Paralímpics
 •  D'efectes sobre les 

audiències o sobre els atletes 

Registres inclosos després 
de revisió manual i lectura en 

profunditat (n = 58) 
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2020; Xu et al., 2020). Als últims Jocs d’estiu de Rio 2016 
s’han comptabilitzat sis estudis específics fins a l’actualitat 
(Dashper, 2018; Litchfield, 2018; Lichfield i Kavanagh, 
2019; Villalon i Weiller-Abels, 2018; Xu et al., 2018; Xu et 
al., 2019), tot i que també s’han trobat estudis sobre aquests 
Jocs en algunes anàlisis longitudinals que combinen diferents 
períodes olímpics (Johnson et al., 2020; Organista et al., 2020). 

Tipologia d’estudis duts a terme
Els estudis de dones, mitjans i esport, a causa de la seva 
interdisciplinarietat, han anat avançant per àrees molt diferents 
al llarg del seu desenvolupament (Fig. 3), amb les ciències 
socials o la comunicació com les més predominants, tot i que 
també hi destaquen les ciències de l’esport, la psicologia, la 
història o la lingüística, i en alguns casos hem trobat registres 
que estaven presents en diverses disciplines simultàniament. 
Així, el percentatge més alt el van concentrar les ciències 
socials, amb el 55 % del total de publicacions, amb treballs 
destacats com els de Xu et al. (2020, 2019, 2018), enfocats 
en els dos últims esdeveniments olímpics (els Jocs d’estiu 
de 2016 i hivern de 2018) i centrats a analitzar la cobertura 
de les televisions xinesa i australiana. Hi van trobar una 
infrarepresentació femenina, però, sobretot, una clara 
diferenciació en les atribucions de l’èxit i el fracàs dels 
atletes, pel fet que elles triomfaven per les seves habilitats i 
ells, per l’experiència. En àrees com la comunicació, que va 
assolir un 50 %, hi destaquen treballs sobre premsa escrita, 
com els de Delorme i Pressland (2016) o Delorme i Testard 
(2015), aquest últim basat en l’anàlisi fotogràfica. Tots dos 
van descriure diferències significatives tant en la quantitat 
com en la qualitat de la cobertura, amb biaixos de gènere, 
invisibilització i subrepresentació femenina. Una altra àrea 

representativa va ser la sociologia, que va assolir un 31 %, 
en què destaquen estudis sobre la restauració de la imatge i 
les disculpes públiques de les esportistes (Litchfield, 2018), 
nocions que van ser reexaminades i modificades des dels 
estudis de l’esport, el gènere i la tercera onada feminista. En 
aquesta àrea també trobem treballs com el d’Amara (2012), 
amb un estudi sobre el discurs mediàtic amb el xoc de cultures, 
centrat en la representació de les esportistes musulmanes i 
l’ús del vel als Jocs de Pequín 2008. Per la seva banda, el 
cine, ràdio i televisió van assolir un 12 % del total i els estudis 
d’aquesta disciplina estaven enfocats principalment a la 
cobertura televisiva, amb més temps en antena i més mencions 
masculines (61.2 %), diferències notables en les descripcions 
físiques i de la personalitat en funció del sexe (Billings, 
2007; MacArthur et al., 2017), més imatges de parts del cos 
femení i estatus esportiu inferior (Kian et al., 2013), així com 
diferències en la producció tècnica visual, fent que l’esport 
femení es mostrés com menys emocionant (Greer et al., 2009). 
Altres àrees destacades van ser la psicologia, amb el 10.3 %, 
o les ciències de l’esport (8.6 %), que compartien articles amb 
àrees ja mencionades. En aquesta última hi trobem els treballs 
de Xu et al., 2019; Litchfield i Kavanagh, 2019; Dashper, 
2018 o Litchfield, 2018, entre d’altres. La resta d’àrees, 
tot i que es van percebre com a minoritàries, van traslladar 
aquests estudis a la història, abordant l’evolució històrica de 
la representació femenina en esports masculins com l’esquí 
i el seu impacte en una participació femenina actual més 
alta (Hofmann, 2012), la salut pública o la psiquiatria. En 
últim lloc, també trobem treballs sobre lingüística, com el de 
Zhang (2015), centrat en les construccions lingüístiques de 
gènere sobre les gimnastes xineses en la cobertura occidental 
i xinesa, per revelar discriminació de gènere a l’una i l’altra. 
A la primera es va descobrir un discurs infantil, victimitzat 

Figura 2
Publicacions científiques per anys. Font: elaboració pròpia amb dades de WOS.
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i passiu davant la duresa del model d’entrenament xinès i a 
la segona, un discurs de submissió, innocència i obediència 
a les normes del país.

Països i regions amb més trajectòria i 
interès sobre la cobertura femenina als 
Jocs Olímpics
Els estudis sobre esport olímpic femení i mitjans s’han 
expandit al llarg dels anys per diferents països i regions, 
tot i que, com veiem a la Figura 4, als Estats Units és on 
s’ha aconseguit una primera i més alta incidència. Així, 
trobem que el 53 % de la producció sobre aquest tema s’ha 
produït en aquest país i aborda des de la premsa escrita 
(Knight i Giuliano, 2001) i les revistes com Sport Illustrated 
(Dafferner et al., 2019) fins als nous mitjans i xarxes socials 
(Johnson et al., 2020), però, sobretot, cadenes de televisió, 
molt especialment l’NBC (Angelini et al., 2012; Billings, 
2007; Billings et al., 2010; Greer et al., 2009; Higgs et al., 
2003; MacArthur et al., 2016; Smith, 2016).

En segon lloc se situaria Anglaterra, per concentrar el 
19 % de les publicacions, amb diversos estudis centrats en 
la representació femenina a la premsa nacional britànica, en 
la qual perviu una infrarepresentació femenina tant de les 
esportistes (O'Neill i Mulready, 2015), amb parcialitat en 
les fotografies (Godoy-Pressland i Griggs, 2014), com de les 
reporteres esportives (Franks i O'Neill, 2016). També hi trobem 
estudis comparatius entre diversos països, com els duts a terme 
per Delorme i Pressland (2016) sobre França, Anglaterra 

i Espanya, que van identificar variacions en la desigualtat 
mostrada pels mitjans de cada país, amb el cas espanyol 
com el que oferia un nivell d’equitat més alt. En aquest 
sentit, les comparatives també van analitzar les diferències 
culturals, com la representació del vel (Amara, 2012) o de les 
dones musulmanes en general a la premsa occidental, en la 
qual es mostraven amb trets d’infantilització, victimització i 
indefensió i, a més, objectivades i construïdes des de l’alteritat 
i l’essencialisme excloent (Samie i Sehlikoglu, 2015).

Per la seva banda, França va assolir un 10.3 % del 
total de la producció científica, centrada en l’estudi de la 
infrarepresentació femenina als mitjans francesos (Delorme 
i Testard, 2015), però també s’hi van trobar comparatives 
entre diversos països com Bèlgica, Dinamarca, França o 
Itàlia (Capranica et al., 2005), així com de mitjans nord-
americans (Dafferner et al., 2019), amb avenços significatius 
en la cobertura dels èxits femenins, però amb pervivència 
de biaixos basats en la sexualització i objectivació dels seus 
cossos. Altres països que van mostrar més incidència en els 
estudis sobre les esportistes van ser Austràlia (Litchield, 
2018; Litchfield i Kavanagh, 2019; Xu et al., 2019) i el 
Canadà (Johnson et al., 2020; Mcgannon et al., 2015), 
amb aproximadament un 7 % cadascun. Per últim, Nova 
Zelanda va assolir un 5 % (Eagleman, 2015; Eagleman 
et al., 2014) i de forma testimonial també van aparèixer 
Itàlia (Capranica et al., 2008), la Xina (Oh et al., 2020; 
Xu et al., 2020), Polònia (Organista et al., 2020) o Suècia 
(Hedenborg, 2013; Hellborg i Hedenborg, 2015), amb un 
3.5 % cadascun. Aquests percentatges estan referits al total 

Figura 3
Àrees de coneixement de les investigacions. Font: elaboració pròpia amb dades de WOS.
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d’articles analitzats (58) i varien pel fet que alguns estudis 
els ha dut a terme més d’un país.

Cites, autors i principals troballes
Cal destacar que, de forma conjunta, les publicacions 
científiques sobre cobertura mediàtica femenina als Jocs 
arriben a un total de 763 cites, amb una mitjana de 13.16 
cites cada article, 44.8 cites per any de tots els estudis i un 
índex h de 15. A més, trobem un gran creixement de les cites 
des de l’any 2011 (15), per arribar al màxim el 2017 (109 en 

total). L’any següent es va produir una certa baixada, fins a 
84, i novament, un increment el 2019 (106), per assolir-ne 
91 des de l’1 de gener d’aquest any (2020) (Fig. 5).

La taula següent (Tabla 1) recull algunes de les 
investigacions més importants de les diverses edicions dels 
Jocs Olímpics publicades des de l’any 2000. Cal destacar 
els primers treballs centrats especialment en la televisió 
nord-americana (NBC), que van trobar, en primer lloc, una 
cobertura masculina més gran que la femenina al llarg de 
diversos Jocs (Angelini et al., 2012; Billings, 2007; Billings 
et al., 2010; Higgs et al., 2003), per anar incorporant després 

Figura 4
Països/regions amb més incidència en la investigació. Font: elaboració pròpia amb dades de WOS.
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Figura 5
Evolució de les cites per anys. Font: elaboració pròpia amb dades de WOS.
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altres tipus d’estudis que van desvelar diferències de gènere 
basades en biaixos segons l’esport, per exemple, els d’hivern, 
considerats més masculins pel fet que solen ser de més esforç 
i contacte físic (Billings, 2007). Però els estudis també es 
van ampliar a les imatges, més emocionants en el cas dels 
esportistes homes, com es veu en els Jocs d’Atenes 2004 
(Greer et al., 2009), o a l’ús del llenguatge, amb diferències 
en les descripcions de la personalitat i físic dels atletes, en 
el cas de Sotxi 2014 (MacArthur et al., 2016).

A partir de 2012, els estudis es van començar a estendre a 
altres mitjans diferents, com les televisions digitals. Hi destaca 
el treball de Jones (2013) a Pequín 2008, que també va trobar 
diferències quantitatives en les imatges digitals i estereotips 
clars com l’emoció, dependència i falta de compromís amb 
l’esport en el cas femení, així com en la premsa escrita, que 
van des de la subrepresentació femenina en el text i les imatges 
a Londres 2012 (Delorme i Testard, 2015; Godoy-Pressland 
i Griggs, 2014) fins a enquadraments diferenciats de gènere 

Taula 1 
Evolució de les investigacions sobre cobertura femenina.

Autoria i any Esdeveniment olímpic Mitjà analitzat Principals troballes

Higgs et al. (2003)
Barcelona 92-  
Atlanta 96

Televisió: NBC
Més cobertura masculina, esport apropiat femení, 
més crítiques davant d’errors femenins

Capranica et al. (2005) Sydney 2000 Premsa escrita Nacionalisme, més igualtat en la cobertura

Billings (2007) Atenes 2004 Televisió: NBC
Cobertura diferenciada per gènere: subjectivitat i 
biaixos en les descripcions femenines

Greer et al. (2009) Atenes 2004 Televisió: NBC
Biaixos en imatges: cobertura masculina visualment 
més emocionant, autoritat simbòlica masculina

Billings et al. (2010) Pequín 2008 Televisió: NBC
Menys cobertura femenina, diferències de gènere i 
falta d’equilibri en les descripcions

Jones (2013) Pequín 2008
Televisió digital: 
ABC, BBC, CBC i 
TVNZ

El doble de notícies i imatges masculines i 
estereotips de gènere: dependència, emoció i falta de 
compromís femenins

Angelini et al. (2012) Vancouver 2010 Televisió: NBC
Desequilibris quantitatius: 3/5 de cobertura masculina 
i 75 % de les mencions

Kian et al. (2013) Londres 2012 Diversos mitjans
Esports apropiats femenins, sexualització, 
infantilització i estatus secundari femení

Godoy-Pressland i Griggs 
(2014)

Londres 2012 Premsa escrita
Més cobertura fotogràfica masculina, més activa i en 
equip

Eagleman (2015) Londres 2012 Premsa escrita
Enquadrament diferenciat de gènere, esport apropiat, 
descripcions infantilitzades, simplificades i sobre el 
cos femení

Delorme i Testard (2015) Londres 2012 Premsa esportiva
Subrepresentació femenina en fotografies, tot i que 
sense diferències significatives en la mida, posició ni 
contingut

MacArthur et al. (2016) Sotxi 2014 Televisió: NBC
Menor cobertura femenina (41.7 %) Diferències de 
gènere en les descripcions de la personalitat i el físic

Litchfield i  
Kavanagh (2019)

Rio 2016
Comptes de Twitter 
oficial

Avenços en la quantitat de cobertura (47 % masc. i 
42 % fem.). Imatges diferenciades segons el gènere i 
infantilització femenina

Xu et al. (2018) Rio 2016
Televisió Central 
Xinesa

No es troben diferències significatives. Fins i tot es 
percep més presència masculina en patinatge artístic 
que als països occidentals

Organista et al. (2020)
Vancouver 2010, Londres 
2012, Sotxi 2014, Rio 2016

Premsa
Significativa infrarepresentació femenina, diferències 
de gènere en la descripció, nacionalisme, i menys 
valor a les atletes no poloneses

Font: elaboració pròpia.
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(Eagleman, 2015) i presència d’estereotips com la sexualització 
i infantilització femenina (Kian et al., 2013), troballes que 
contrastaven amb l’estudi dut a terme per Xu et al. (2018), 
que van trobar més equitat a la cobertura de la televisió 
xinesa. Els últims anys han començat a incorporar-se anàlisis 
sobre les xarxes socials, entre les quals destaca, per exemple, 
l’estudi de Litchfield i Kavanagh (2019) sobre els comptes 
oficials de Twitter de diverses institucions durant Rio 2016, 
en els quals també es perceben nivells més alts d’equitat i, no 
obstant això, hi perviuen diferències de gènere, amb imatges 
més actives masculines i infantilització femenina. L’última 
actualització de la situació la van dur a terme Organista et al. 
(2020) a la premsa polonesa, a través d’un estudi longitudinal 
que comprenia tots els Jocs Olímpics celebrats des de 2010, 
tant d’hivern com d’estiu, que va desvelar una significativa 
infrarepresentació femenina i el manteniment de biaixos de 
gènere que disminuïen en el cas del seu equip nacional, a 
causa del marcat discurs nacionalista associat a aquest tipus 
d’esdeveniments de competició mundial.

Línies futures
Les diverses investigacions dutes a terme sobre represen-
tació femenina durant els esdeveniments olímpics han anat 
proposant al llarg del temps ampliar el focus d’anàlisi 
més enllà de la premsa tradicional, explorant a fons la 
cobertura femenina en nous mitjans, com les plataformes 
digitals (Xu et al., 2020). També han plantejat aprofundir 
en estudis qualitatius amb comparatives entre diversos 
esdeveniments olímpics o esports diferents, incloent-hi no 
només disciplines considerades apropiades femenines sinó 
també apropiades masculines o neutres (Eagleman, 2015). 
A més, es proposen monitoratges continus de mitjans per 
mesurar l’impacte que tenen les diferents accions dutes a 
terme per part dels organismes nacionals i internacionals 
amb respecte a l’equitat de gènere i conèixer com avança 
la cobertura diària femenina en els mitjans esportius fora 
dels grans campionats (Delorme i Testard, 2015).

Discussió i conclusions
Els estudis sobre la cobertura femenina durant els Jocs 
Olímpics han tingut des d’inicis de l’any 2000 una evolució 
lenta, tot i que constant, amb el moment de màxima 
producció el 2015, amb un total d’11 publicacions. Aquest 
fet es produeix per l’interès que comencen a despertar els 
èxits femenins, sobretot des dels Jocs de Londres 2012, 
que aconsegueixen atraure l’atenció d’un gran nombre 
d’investigadors que busquen examinar la cobertura 
destinada a les esportistes i els seus èxits, amb un total 
de 15 publicacions dedicades en exclusiva a aquests Jocs. 

Després d’aquests, els Jocs de Rio 2016 han mantingut un 
nivell alt d’atenció (sis publicacions), que es preveu que 
encara no ha finalitzat.

Aquests estudis compten amb un elevat component 
d’interdisciplinarietat, pel fet que s’aborden des d’àrees com 
les ciències socials (55 %) i la comunicació (40 %), així com 
des de la psicologia (10.3 %) o les ciències de l’esport (8.6 %). 
El centre de producció principal d’aquestes investigacions 
se situa als Estats Units (53 %), seguit d’Anglaterra (19 %) 
i França (10.3 %), entre d’altres, fet que converteix Europa 
en el segon focus, amb més del 46 % de la producció. A 
més, es comença a expandir a altres països, com Austràlia 
i el Canadà (6.9 % cadascun).

Aquestes investigacions també han comptat amb un 
notable augment quant a impacte, passant amb prou feines 
d’una cita el 2005 al màxim el 2017, amb 109, i prop de 
100 el 2020, així com una mitjana de gairebé 45 cites anuals 
de tots els autors. En general, els estudis aborden tots els 
mitjans de comunicació, des de la televisió (Billings, 2007; 
Greer et al., 2009, Xu et al., 2018), passant per la premsa 
escrita (Capranica et al., 2005, Godoy-Pressland i Griggs, 
2014, Eagleman, 2015) o els nous mitjans digitals (Jones, 
2013) i xarxes socials (Litchfield i Kavanah, 2019). Aquests 
treballs indiquen que tot i que s’ha produït un gran avenç 
en l’evolució de la cobertura, amb nivells més alts d’equitat 
en la quantitat (Litchfield i Kavanagh, 2019, Xu et al., 
2018), encara avui es perceben biaixos que van des de 
la infrarepresentació en el text i imatges (Billings, 2007; 
Jones, 2013; MacArthur et al., 2016), passant per diferències 
en les descripcions dels esportistes en funció del gènere 
(Billings et al., 2010; Organista et al., 2020), fins a una 
atenció més alta a esports apropiats masculins i femenins 
(Eagleman, 2015). A més, en aquests hi perviu un esforç 
de l’emoció i dependència (Jones, 2013), infantilització i 
passivitat (Godoy-Pressland i Griggs 2014), així com bellesa 
i sexualització femenines (Kian et al., 2013).

En aquest sentit, els investigadors plantegen ampliar 
el focus d’estudi a altres competicions i altres esports 
considerats masculins o neutres (Eagleman, 2015), així 
com a aprofundir en la cobertura de nous mitjans, com 
les plataformes digitals (Xu et al., 2020). També proposen 
completar les investigacions amb nous estudis que permetin 
comprovar si les mesures implementades pels diferents 
organismes per avançar en equitat de gènere troben 
correspondència en aquests mitjans (Delorme i Testard, 
2015).

En resum, trobem que, tot i els evidents avenços 
aconseguits en la cobertura de l’esport femení, el sexe 
i les normes de gènere continuen influint encara avui 
en les transmissions mediàtiques dels Jocs Olímpics, 
independentment del mitjà, esport o país en el qual tinguin 
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lloc. Així, recollint els diferents treballs dels investigadors, es 
proposa avançar en nous estudis que, d’una banda, monitorin 
els mitjans per descobrir si els avenços en la quantitat de 
cobertura femenina tendeixen a una consolidació, però, 
sobretot, que ampliïn el focus d’anàlisi a estudis qualitatius 
centrats a conèixer els marcs d’informació que els mitjans 
imposen a les audiències, per descobrir si hi perviuen 
les diferències de gènere existents, en sorgeixen d’altres 
adaptades als nous mitjans o s’avança cap a cotes més altes 
d’igualtat en representació mediàtica esportiva.
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