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“Kirol informazioaren ia %95 
gizonezkoen kirolari buruzkoa 
da”

Emakume kirolariei edo emakumeen taldeei buruzko 
albisteak, argitaratutako kirol albisteen %5,89 bakarrik 
dira
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“Kirol egunkariak bosgarren 
(Mundo Deportivo) eta azken 
(Marca) lekuan gelditu dira”

Zehazki, astebetean Marcak argitaratutako 1.101 
albisteetatik 32 bakarrik ari dira emakumeen kirolaz. 

ARIRILAK 23-29 KIROL 
ALBISTEAK

EMAKUMEEN KIROL 
ALBISTEAK

%

GARA 252 29 11,50
BERRIA 91 8 8,79
EL CORREO (ARABA) 231 20 8,65
DIARIO VASCO 306 25 8,16
MUNDO DEPORTIVO 921 65 7,05
DEIA 193 13 6,73
NOTICIAS DE GIPUZKOA 236 15 6,35
DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA 212 10 4,71
EL CORREO (BIZKAIA) 175 6 3,42
MARCA 1.101 32 2,90
GUZTIRA 3.718 223 5,9



Lurralde eremua (Marca ezik)
apirilak 10‐ maiatzak 31
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“EAEren lurralde eremuko 
informazioa %70era iristen da”

Lurraldetasuna aspektu erabakigarria da 
albisteak argitaratzerakoan, bai emakumeen 
kirolean eta bai gizonenean
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“Emakumeen kirolean, 
albisteen %25ek emakumea 
ezkutatu egiten dute 
titularretan”

Kirol albisteen %4,41 bakarrik ari da 
emakumeen kirolaz titularrean



“Emakumeen kirol albisteen %35,7 soilik 
daude emakumeak ageri diren argazkiz 
ilustraturik”
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Emakumeen kirolari buruzko titularra duten albisteen 
herena baino gehiago, (%36,5) albiste laburrak dira

%15,9 (185) orrialdeko albisterik garrantzitsuena direla esan 
daiteke (normalean orrialdea irekitzen dute, argazkia dute 
eta besteek baino modulu gehiago hartzen dute)

%4,2 (49) eta %2,6 (31) orrialde osoak edo orrialde bikoitzak 
dira, hurrenez hurren

31 kasutan soilik, kasuen %2,6an jo da informazioa 
egunkariaren azalera eramateko adinako garrantzizkoa



BIGARREN MAILAN.   

Sarritan, 
emakumeen  kirolari 
buruzko  albisteek 
edo  emaitzek, 
albiste  nagusiaren 
osagarri  gisa 
bakarrik dute  lekua. 
Albiste  nagusi 
horiek,  gizonezkoen 
lehiaketen  berri 
ematen  dute,  eta 
orriaren  zatirik 
handiena  hartzen 
dute



Bestetan, emakumeen  lehiak ez du 
titularrik  ere merezi,  eta paragrafo 
bakarrean  ematen  da,  kasurik 
onenean  tarteki  batekin 
nabarmenduta.  Baina  askotan, 
horixe  ere  ez.                                                  



EMAKUMEAK  ETA  HAURRAK. 

Emakumeen  kategoriei  dagozkien 
emaitzak  azken  paragrafoan  eta  edo 
azken  lerroan  aurkitzea  ere  ez  da 
harritzekoa  izaten,  eta  gainera, 
gazteen  mailako  kategoriekin  batera.
Ohikoa    izaten  da,  adibidez, 
arraunean.  Baina  emakumeak 
haurrekin  uztartzea  ez  da  berria. 
Etengabe  egin  izan  da  lehenago  ere.



ABIZENIK GABEKO  IZENAK Ohikoa  izaten da emakume 
kirolariei  izenarekin  bakarrik  deitzea,  abizenik  gabe,  jokatzen 
duten  kategorian  jokatzen  dutela  ere.  Tenisean  gertatzen  da 
batez ere: Serena, Garbiñe, Lara… Albisteren bat aurkitu dugu 
gainera,  gizonezkoen  eta  emakumezkoen  berri  ematerakoan, 
gizonak  abizenez  aipatzen  dituena,  eta  emakumeak  izenez,  
guztia  titular  bakarrean.

Batzutan,  emakumeen  taldeak  bere  izena  galdu  egiten  du,  eta 
soil‐soilik  “emakumeena” deitzen  zaio  (“el  femenino”)



EMAKUMEAK  IKUSEZIN             Gaztelaniaz  idatzitako albisteetan, 
generikoaren erabilerak zenbaitetan ez ditu emakumeak bere baitan 
hartzen, eta bestetan ikusezin bihurtzen ditu, honako titular hauetan 
gertatzen  den  gisa  (Euskarak  ez  du  genero  gramatikalik) 

Titularrak  berak  bakarrik  ez  du  argi  uzten  emakumerik  ba 
ote dagoen parte hartzaileen artean. Testua  irakurrita soilik 
jakin  daiteke  baietz,  badela  emakumezko  bat  taldean.
.





LORPENAK  TXIKIAGOTZEA      

Emakumeen  eta  gizonen 
kategoriak  batera  jokatzen 
dituzten  txapelketetan,  ohikoa 
izaten  da  lehenik  gizonezkoen 
emaitzak  ematea,  gizonezko 
irabazlearen  izenarekin,  eta 
ondoren  emakumeen  probako 
irabazlearen  izena.  Esan  liteke 
era  mekanikoan  egiten  dela 
horrela.  Izan  ere,  Madrilgo 
maratoiari  buruzko  albiste 
honetan gertatzen den moduan, 
albiste  nagusia  gizonezko 
irabazleari  eskaintzen  zaio,  eta 
emakume  irabazlea  albiste 
txikiago  batera  baztertzen  da, 
“Un  sprint  en  familia”
izenburuarekin (nahiz eta baziren 
15  urte  emakume  korrikalari 
espainiar  batek  ez  zuela 
Madrilgo  maratoia  irabazten).





Gasteizko Martin  Fiz maratoiari 
buruzko  honetan  berriz, 
emakumeen  berri  azken 
paragrafoan  ematen  da,  nahiz 
eta irabazlea arabarra izan. Hiru 
argazkietatik  bakarra  ere  ez  da 
emakume  kirolarientzat. 


