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Hàbits de salut per 
combatre la pandèmia 
de l’obesitat infantil
Ja fa més de 7 anys que el meu germà Marc i jo vam crear  la Gasol Foundation per 
abordar una de les problemàtiques més greus del segle XXI a escala mundial, l’obesitat 
infantil. L’estudi PASOS 2019 que vam realitzar l’any passat constata aquesta realitat: a 
Espanya un de cada tres nens/es d’entre 8 i 16 anys pateix excés de pes.
 
En aquest context, la crisi sanitària sense precedents de la COVID-19 ha tingut un impacte 
devastador i inesperat per a moltes famílies. Els diversos confinaments no han fet més 
que empitjorar la pandèmia silenciosa de l’obesitat infantil, deteriorant els hàbits de 
vida saludables, tal com vam poder comprovar amb el nostre estudi sobre els seus efectes 
en 442 adolescents europeus. Els resultats són preocupants: aquells que han viscut 
confinaments més prolongats han vist empitjorar les seves condicions de salut, el seu 
benestar emocional i els seus hàbits, en comparació amb els no confinats.

Davant aquesta situació, des de la Gasol Foundation hem redoblat els nostres esforços 
en accions de promoció de la salut dirigides a famílies en situació de vulnerabilitat, 
adaptades a les incerteses amb les quals vivim, i continuem treballant amb l’objectiu que 
ens ha acompanyat des dels nostres inicis: protegir i promocionar la salut de tots els 
nens i nenes perquè puguin créixer sans/es en igualtat d’oportunitats.

En aquesta memòria, compartim les principals iniciatives que hem realitzat durant el curs 
2019-2020. Desitjo que gaudiu de la seva lectura i us motivin a continuar viatjant per la 
Galàxia Saludable.

Una forta abraçada,

Pau Gasol
President Gasol Foundation



L’obesitat infantil és una pandèmia que actualment afecta 124 milions 
de nens/es d’entre 5 i 19 anys a tot el món, segons dades de l’OMS (2016). 
Davant aquesta realitat, els germans Pau i Marc Gasol van fundar la Gasol 
Foundation el 2013 —primer als Estats Units i, un any més tard, a Espanya— 
amb l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables entre els menors i les 
seves famílies i ajudar a construir una societat més forta i sana. 
El nostre centre d’operacions se situa a Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), municipi on van créixer els germans Gasol, i des d’aquí 
coordinem totes les nostres iniciatives de promoció d’hàbits saludables 
entre nens, nenes i joves a Espanya.

Missió 
A la Gasol Foundation treballem per reduir l’obesitat 
infantil a través de la promoció de l’esport i l’activitat 
física, una alimentació saludable, les hores i qualitat del 
son i el benestar emocional de nens, nenes, joves i les 
seves famílies.

visió
Zero Obesitat Infantil.

enfocament
Creiem que és indispensable un abordatge multisectorial 
i multinivell, transversal i coordinat: el compromís i el 
treball en xarxa de tots els actors implicats en la societat 
són necessaris per  crear comunitats saludables i 
prevenir l’obesitat infantil.

VALORS 
Integritat, equip, responsabilitat, empatia, equilibri, 
constància, excel·lència, actitud positiva, entrega, 
ciutadania.

Sobre la Gasol Foundation



Basant-nos en l’evidència científica, des de la Gasol Foundation hem 
desenvolupat el nostre marc teòric d’actuació de promoció d’hàbits 
saludables amb un enfocament holístic centrat en els quatre principals 
determinants de l’obesitat infantil: l’activitat física i l’esport, l’alimentació 
saludable, les hores i qualitat del son i el benestar emocional. Per  transmetre 
millor aquests quatre pilars, hem creat la metàfora pedagògica de la Galàxia 
Saludable, que dona origen als diferents missatges clau que impulsem a 
través dels nostres projectes i iniciatives.

Atès que nombrosos estudis apunten al fet que a menor nivell 
socioeconòmic la prevalença de l’obesitat és major, les nostres 
intervencions se centren en col·lectius en situació de vulnerabilitat amb 
l’objectiu de contribuir a reduir les desigualtats en el camp de la salut i 
garantir el seu benestar i ple desenvolupament.

POBREsA INFANTIL       OBESItat INFANTIL

el nostre ENFOcament: 
LA GALàXIA SALUDABLE

les nostres àrees d’actuació
La complexitat de la pandèmia de l’obesitat infantil requereix un abordatge 
integral per a la seva prevenció i tenir en compte els determinants socials de 
la salut. Per a això, prioritzem 3 àrees claus d’actuació: 

Impulsar la investigació científica potenciant la recerca dins dels 
nostres programes i contribuint a generar evidència científica sobre 
l’obesitat infantil i els seus determinants.

Desenvolupar i implementar programes innovadors de 
prevenció de l’obesitat infantil.

Liderar la causa públicament per sensibilitzar i situar l’obesitat 
infantil en el centre de l’agenda política i social.

1

2

3



En aquest diagrama s’especifiquen els sectors clau que, des de la Gasol 
Foundation, identifiquem per implementar intervencions comunitàries 
de prevenció de l’obesitat infantil i així dotar els nens/es i les seves famílies 
d’eines que els permetin créixer en un entorn saludable.

COMUNItats SALUDABLES



INVESTIGACIÓ
Impulsem la investigació entorn de l’obesitat infantil amb l’objectiu de contribuir a la generació 
d’evidència científica sobre els seus determinants i la seva prevenció. En aquest context, a més 
d’impulsar estudis observacionals que ens permeten conèixer millor l’epidèmia de l’obesitat infantil 
i els seus factors determinants, també hem introduït la metodologia científica en les nostres 
intervencions i hem reforçat els protocols d’avaluació, els quals sotmetem al Comitè d’Ètica de 
Recerca de la Fundació Sant Joan de Déu des de principis del 2018.

programes
Duem a terme programes innovadors de promoció d’hàbits saludables dirigits a famílies i nens/es en 
risc d’exclusió social. En col·laboració amb els serveis socials, centres educatius, entitats del tercer 
sector i clubs esportius, desenvolupem programes per a l’adquisició d’hàbits saludables durant la 
infància.

ACCIONS DE SENSIBILItZACIÓ i incidència
Impulsem accions i iniciatives de sensibilització i incidència pública per  situar la promoció d’hàbits 
saludables en el centre de l’agenda política i social i generar major consciència social entorn de 
l’obesitat infantil.

Àmbits d’actuació

PREMIS i 
RECONeixementS

2020 Premi Excel·lència IES Tirant lo Blanc

2019 Premi Infància Comunitat de Madrid

2019 Premi d’Especial Reconeixement de 
l’Estratègia NAOS (Nutrició, Activitat Física i 
Prevenció de l’Obesitat)



la nostra acció en el curs acadèmic 2019 - 2020

11.393 97
en les nostres iniciatives de recerca

han participat en les nostres activitats 
i programes saludables

nens/es 
i adults/es

Comunitats en les 
quals treballem

participants

Amb l’objectiu d’adequar-nos millor a les activitats que duem a terme, el patronat de la Gasol 
Foundation va acordar per unanimitat el juliol de 2019 modificar l’exercici econòmic i passar d’any 
natural a curs acadèmic. Per això, els resultats que aquí es presenten corresponen a l’exercici del curs 
2019-2020 i al període comprès entre gener i agost de 2019.

21.269



9 274.212.022 146 
a les quals hem arribat a través de les nostres 
accions de sensibilització i incidència

ens han ajudat a implementar 
els nostres projectes

383

programes
implementats

persones institucions
i entitats

professionals de la salut Durant 
el curs 2019-2020, invertint un 
total de 56’5 hores

hem 
format a

Gràcies per apropar-nos al nostre objectiu: 
Zero ObesiTaT Infantil!



La nostra acció durant el confinament 
a causa de la COVID-19

“SOmriureS SALUDABLES” 
iniciativa ENTRE MéS DE 3.000 
NENS I NENES EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT
Després de la interrupció dels nostres tallers saludables a 
causa de la COVID-19, vam adaptar els nostres continguts al 
format digital per continuar treballant amb les famílies que ja 
participaven en els nostres projectes.

És així com va néixer la iniciativa Somriures Saludables, 
amb l’objectiu de fomentar i preservar els hàbits saludables 
i el benestar emocional de nens i nenes en situació de 
vulnerabilitat, en un moment de major risc per la situació de 
confinament.

La iniciativa es va obrir a noves famílies a través de centres 
socioeducatius de tot Espanya. En total, més de 3.000 nens i 
nenes en risc d’exclusió social es van unir al projecte.

CAMPAnyA 
#qUARaNTENASALUDABLE
Sent conscients dels riscos del confinament sobre els hàbits 
d’alimentació, activitat física, hores de pantalles, hores de 
son i benestar emocional, a la Gasol Foundation vam llançar 
la campanya #QuarantenaSaludable a les xarxes socials. 
A través d’aquesta iniciativa, vam compartir idees, consells i 
vam llançar reptes saludables amb l’objectiu de contribuir de 
manera proactiva a preservar els hàbits de salut dels nens/es i 
les seves famílies durant el període de confinament.

DISTRIBUCIÓ DIÀRIA 
DE MENÚS SALUDABLES 
A 1.500 FAMÍLIES
Gràcies a l’aliança amb World Central Kitchen 
Espanya i el suport de la Fundació Ebre, 
vam distribuir menús saludables i materials 
pedagògics a 1.500 famílies a L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), Madrid i Sevilla durant 
3 setmanes, vetllant per la seva seguretat 
alimentària i contribuint a reduir l’impacte 
emocional de la crisi socioeconòmica a causa de 
la COVID-19 en aquestes famílies.

ASSEGURAR LA QUALITAT 
NUTRICIONAL DELS MENÚS 
DISTRIBUÏTS A NENS I 
NENES EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT

5
1.280
3.000

mesos 
(abril - agost 2020)

famílies 

nens/es d’entre 
6 i 15 anys

Amb el suport de:
Made To Play (Nike)



ORGANItZACIÓ DEL CONGRés 
VIRTUAL INTERNACIONAL PL  NETS 
SOBRE HàBITS SALUDABLES
En el context del confinament i el consegüent deteriorament 
dels hàbits saludables, des de la Gasol Foundation, juntament 
amb Pau Gasol, vam reunir un elenc únic de 38 experts per 
a un esdeveniment en línia dedicat al benestar i als hàbits 
saludables.

El congrés tenia un fi solidari, a través de la recaptació de les 
entrades, per donar suport als nostres programes adreçats a la 
promoció de la salut entre famílies en situació de vulnerabilitat 
tant a Espanya com als Estats Units.

3
983

38

2.050
2.500

45
504

dies
20–23 juliol

assistents

ponents

Mascaretes

Pilotes de futbol
(donació de Nike)

Tauletes tàctils
(donació d’Indra)

Contes infantils

Amb el suport de:
Thinking Heads
IFA  
Compromiso Atresmedia
Objetivo Bienestar Junior
Wordly
GPF Capital

investigació: 
ESTUDI COMPARATIU 
SOBRE ELS ESTILS DE VIDA 
DELS ADOLESCENTS
En el context de la crisi sanitària de la COVID-19, vam realitzar 
una anàlisi dels estils de vida de 442 adolescents de les 6 
escoles europees participants de MILES (d’Espanya, Itàlia, 
Portugal, Finlàndia, Alemanya i Turquia), comparant els que 
havien estat confinats amb els que no ho havien estat. 
En total, es van analitzar 6 variables: l’activitat física, l’ús de 
pantalles, les hores de son, el benestar psicològic, l’estat de 
salut percebut i els hàbits d’alimentació.

L’anàlisi va apuntar a una associació entre el confinament i 
el menor nivell educatiu dels pares i mares amb un major 
deteriorament dels hàbits saludables dels joves.

www.gasolfoundation.org/ca/
confinament -habits-saludables-
adolescents-europeus

DISTRIBUCIÓ DE 
MATERIALS ENTRE 
FAMÍLIES PARTICIPANTS EN 
ELS NOSTRES PROJECTES

WWW

https://www.gasolfoundation.org/ca/confinament-habits-saludables-adolescents-europeus
https://www.gasolfoundation.org/ca/confinament-habits-saludables-adolescents-europeus
https://www.gasolfoundation.org/ca/confinament-habits-saludables-adolescents-europeus


INVESTIGACIÓ

ESTUDI pasos 
Amb l’objectiu de conèixer la situació real dels nivells 
d’activitat física, el grau de sedentarisme i estils de vida 
dels nens/es i adolescents espanyols, el 2019 vam dur a 
terme l’estudi pioner PASOS, que avalua la població de 8 
a 16 anys a Espanya. La iniciativa també va permetre recollir 
evidència científica de l’associació del nivell d’activitat física 
amb els determinants socials i d’estil de vida.

Per poder dur a terme el projecte i obtenir una mostra 
representativa a escala estatal, vam impulsar, en col·laboració 
amb el grup de recerca en risc cardiovascular i nutrició de 
l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), la 
creació d’una xarxa coordinada d’agents en la qual va participar 
l’administració pública, els centres educatius, les universitats i 
centres de recerca, el tercer sector i empreses privades.

Investigadors/es principals i coordinadors/es
autonòmics dels grups d’investigació 
participants en l’Estudi PASOS.

Pots consultar l’estudi PASOS a
www.gasolfoundation.org/estudio-pasosWWW

Nombre d’escoles participants en l’estudi 
PASOS 2019 per C.A. En total: 247.

39
32

26

6

68
10

12

1246

5 4
42

10
13

12

Resultados principales del estudio 

PASOS 2019 sobre la actividad física, 

los estilos de vida y la obesidad de la 

población española de 8 a 16 años

Gasol Foundation / Nov. 2019

Physical Activity, Sedentarism and Obesity of Spanish youth

3.887 nens, nenes 
i adolescents

http://www.gasolfoundation.org/estudio-pasos


Avaluació del PROJECTE 
EUROPEU MILES 
Projecte internacional que es realitza de manera pionera en centres 
educatius de secundària de 6 països europeus per millorar els hàbits 
saludables, el rendiment cognitiu i els resultats acadèmics a través de 
l’educació física diària i les pauses actives dins de l’aula.

Amb el suport de:
Programa Erasmus+ KA229 de la Comissió Europea

Amb la col·laboració de 6 centres educatius de tot Europa:
European International School of Barcelona (Espanya)
Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia (Itàlia)
Escola Secundária de Loulé (Portugal)
Ahmon Koulu (Finlàndia)
International School of Dusseldorf (Alemanya)
Ankara Ataturk Lisesi (Turquia)

Pots consultar el projecte a
www.mileserasmus.euWWW

ESTUDI PASOS

Col·laborador principal:
Fundación Probitas

Aliats saludables:
Banco Santander
Viena
IFA
Fundació Barça
Fundación Deporte Joven

Media partner:
Objetivo Bienestar Junior (Atresmedia)

Suport institucional:
Ministerio de Educación y Formación profesional
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social
Ministerio de Cultura y Deporte
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Consejo Superior de Deportes
Alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil
Consejo COLEF
Consejerías de Educación y/o Salud de las 17 CC. AA.

895 nens, nenes 
i adolescents



programes. intervencions familiars

8
97
86

8
33
35

9
276
317

mesos
novembre 2019 – agost 2020

famílies 

nens/es d’entre 
8 i 12 anys

mesos (2 edicions)
gener 2019 – juny 2020

famílies  

nens/es d’entre  
6 i 14 anys

mesos (2 edicions)
gener 2019 – juny 2020

famílies 

nens/es d’entre 
8 i 12 anys

SAFALÍN
Salut · Família · Infància (Sant Boi)

fivALÍN
Fitness · Values · Healthy Lifestyles

SAFALÍN
Salut · Família · Infància (Girona)

“Des de fa més d’un any formo part del projecte FIVALÍN, iniciativa a través de la qual 
promovem hàbits saludables entre nens/es, i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat.
Després de la situació de confinament a causa de la COVID-19, estem centrant tots els nostres 
esforços en fomentar el benestar emocional dels nens i nenes, el qual s’ha vist molt afectat a 
causa de la crisi sanitària.”
Paula Berruezo, tècnica de Projectes de la Gasol Foundation

Amb el suport de:
Made To Play (Nike)
Amb la col·laboració de:
30 centres socioeducatius de Barcelona i àrea metropolitana

Amb el suport de:
La Caixa
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
6 centres socioeducatius

Amb el suport de:
Ajuntament de Girona
Amb la col·laboració de:
2 entitats socioeducatives



18
110

5.265
8

41
234
60

mesos
octubre 2019 – juny 2020

famílies  de Sant Boi de Llobregat

nens/es de U13 a U18

entrenadors/es

Tallers puntuals
setembre 2019 – juny 2020

famílies 

nens/es

Del 28 de juny 
al 4 de juliol

nens, nenes i adolescents

a tu salud – FUNDALCoach+ Sant boi campus pau gasol academy
by Santander

Amb el suport de:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Amb la col·laboració de:
Club de Beisbol i Softbol Sant Boi
Club de Voleibol Sant Boi 
Unió Esportiva Santboiana

Amb el suport de:
IFA
Amb la col·laboració de:
Rudy Fernández
Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL)
Club Baloncesto Alcobendas
Club Patín Alcobendas
Federación Española de Baloncesto (FEB)

Amb el suport de:
Pau Gasol Academy by Santander
NBA

programes. ACCIONS amb entitats esportives



programes. Accions amb entitats esportives

Formació Basket4All
Sobre com fomentar hàbits saludables a la pista de bàsquet.

Iniciativa de promoció d’hàbits saludables entre nens/es i joves 
jugadors/es i entrenadors/es de clubs de bàsquet amb pocs 
recursos.

“Per al Club Deportivo Parque de Cataluña poder participar a Basket4All 
suposa poder fer realitat el nostre propi projecte de formació completa. 
Per a nosaltres l’esport és una manera de viure que ens permet promoure 
no sols l’activitat física i la formació tècnica de jugadors/es sinó que ho 
completem amb formació en valors i hàbits de vida saludables que formin 
persones completes, sense importar l’edat, el nivell esportiu dels nostres 
més de 300 nois i noies i nivell social de les seves famílies. Basket4All 
és l’eina que ens ha permès formar els entrenadors/es perquè ara 
siguin ells/es els que puguin transmetre aquest coneixement als nostres 
jugadors/es.”
José María Diez Gaitón, Director Tècnic C.D. Parque de Cataluña 

44

2.570

76

Amb el suport de:
IFA
Nike

El KO DeL SUEÑO

Con 10 
entradas se 

revive en 
el KO

OBJETIVO: Mantenerse en el KO durante 10 rondas sin ser eliminado/aen representación a las 10 horas de sueño recomendadas. 

Guia Basket4All
Amb exercicis de bàsquet que promouen hàbits de vida 
saludables entre els nens/es i adolescents dels clubs de bàsquet 
participants.

basket4all

clubs 

nens/es

professionals



“Estic molt contenta d’haver 
pogut viure aquesta 
experiència per aprendre a ser 
millor jugadora de bàsquet 
i seguir un estil de vida més 
saludable”
Shaila, participant de SAFALÍN i guanyadora de 
la beca Pau Gasol Academy by Santander 2019

altres accions del 
primer semestre 2019
Coach + Girona

75 nens i nenes i les seves famílies

Globasket (campus saludable)

50 nens i nenes i les seves famílies

Pau Gasol Academy 2019

240 nens i nenes i les seves famílies

One Team for Healthy Habits

18 nens i nenes i les seves famílies



Accions de sensibilització

THE FAMILY RUN barcelona 2019  
Projecte únic, coorganitzat per Kaptiva Sports i la Gasol Foundation, que 
convida pares, mares, nens i nenes a gaudir d’un dia saludable amb les 
carreres en família i multitud de tallers i activitats de promoció dels 
hàbits saludables.

“Amb The Family Run els més petits aprenen el valor de participar 
sense competir. És una oportunitat perfecta per gaudir en 
família, fer activitat física i compartir moments tan emocionants 
com creuar la meta al costat dels teus fills.”
Júlia, mare participant en The Family Run

1.079
652
979

Adults/es

Famílies

Nens i nenes

Amb el suport de: 
Ajuntament de Barcelona 
Agència de Salut Pública de 
Catalunya de la Generalitat

Patrocinador principal:
Garmin

Col·laboradors principals 
del circuit: 
IFA
Ferrer & Ojeda 
Quely

Col·laborador de l’esdeveniment:
Mercabarna 

Media partner:
SPORT 

Mitjà col·laborador: 
El Periódico

Entitats participants: 
Made of Yoga
Pallapupas
EUSES
Associació Celíacs de Catalunya
Fundació de la Fibromiàlgia i la 
Síndrome de la Fatiga Crònica
Associació de Diabètics de Catalunya

altres accions
Intervenció a la XIII Convenció NAOS.

Roda de premsa de presentació dels 
resultats preliminars de l’estudi PASOS 
2019.

Roda de premsa de presentació dels 
resultats finals de l’estudi PASOS 2019.  

Elaboració i presentació de l’informe 
“Malnutrición, obesidad infantil y derechos 
de la infancia en España” amb UNICEF 
Comitè Espanyol.

Roda de premsa Dia Mundial de l’Obesitat 
(4M).



Com distribuïm 
els nostres fons?

AR Motors
Atresmedia
Banco Santander
GPF Capital
IFA
Indra
Kaptiva Sports
La Caixa
La Maquinista
Nike
Omega CRM Consulting
Thinking Heads
Viena
Wordly
WorldCoo

Ajuntament de Girona
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Bàsquet Girona
Casal dels Infants
Comissió Europea
Consejo COLEF
El Celler de Can Roca
España se Mueve
Fundació Barça
Fundación Atresmedia
Fundación Deporte Joven
Fundación Probitas
Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social
Ministerio de Cultura y Deporte
NBA
Pau Gasol Academy
Youtube Kids

Els nostres fons provenen 
principalment d’empreses 
i de donants individuals.

Del total dels ingressos de l’exercici, 
el 99,81% s’ha destinat a les finalitats 
fundacionals de la Gasol Foundation.

Despeses en accions 
2019-2020

INGRESsOS
968.914,05 €

21,3%
Administració i 
captació de fons

65,7%
Programes

2,4%
Sensibilització
i incidència

10,5%
Investigació

despeseS
967.445,33 €

La nostra acció en el 
curs 2019-2020 ha estat 
possible gràcies a:
EMPRESES COL·LABORADORES:

i GRÀCIES a totes les persones que dediquen el seu 
temps, coneixement i recursos perquè arribem a 
més nens i nenes.

INSTITUCIONS I ENTITATS:

Dades relatives a l’exercici 2019-2020 de la Gasol Foundation a Espanya.
Comptes auditats per Bové Montero y Asociados.



Per lluitar contra l’obesitat infantil és 
imprescindible comptar amb persones 
i institucions compromeses que ens 
ajudin a millorar la salut i qualitat de 
vida dels nens i nenes i les seves famílies. 

Dona

vols unir-te a la missió?

@GASOLFOUNDATIONDIFon

actua.gasolfoundation.org


