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Aprenem per seguir viatjant 
per la Galàxia Saludable
El curs 2020-2021 ha estat, sens dubte, un període de grans aprenentatges. Continuem 

convivint amb la pandèmia de la COVID-19 que ha afectat milers de nens i nenes, afegint-hi 

dificultats al seu dia a dia. En aquest context, el paper dels hàbits de vida saludable 
esdevé, si és possible, encara més rellevant. L’activitat física i l’esport, l’alimentació, les 

hores i la qualitat del son i el benestar emocional —els quatre pilars que treballem en tots 

els nostres programes— ens ajuden, a petits i grans, a afrontar els nostres reptes diaris i 

créixer de manera saludable.

L’obesitat infantil, una pandèmia que juntament amb el sobrepès afecta un de cada tres 

nens i nenes a Espanya d’entre 8 i 16 anys, s’ha vist agreujada a causa d’aquesta nova 

situació. Per això, la missió i la tasca de la Gasol Foundation és més necessària que mai: 

prevenir i reduir l’obesitat perquè tots els nens i nenes puguin tenir una vida plena i 

saludable. A més, i juntament amb les mesures preventives sanitàries, seguir un estil de vida 

saludable és la nostra millor defensa davant les malalties no transmissibles.

Durant aquest curs, també hem après molt: hem desenvolupat i implementat cinc nous 

programes de foment dels hàbits saludables, i hem expandit territorialment la nostra 
acció arribant a 36.146 nens i nenes i adults amb els nostres programes. En el camp 

de la recerca, hem liderat o participat en la publicació de set articles en revistes científiques 

d’alt factor d’impacte, contribuint a generar coneixement al voltant de la problemàtica de 

l’obesitat infantil i els seus factors determinants. També hem après a moure’ns per la salut 

infantil, de manera segura i divertida, amb dos esdeveniments virtuals de promoció de la 

salut i diverses accions amb entitats socials i educatives.

En aquesta memòria hi cap tota la il·lusió de l’equip de la Gasol Foundation per 

continuar avançant cap a un futur més just i saludable, i les principals iniciatives que hem 

dut a terme durant el curs 2020-2021. Esperem que la seva lectura us animi a continuar 

viatjant junts per la Galàxia Saludable.

Una forta abraçada,

Pau Gasol
President de la Gasol Foundation



Sobre la 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 d’aquesta realitat, els germans Pau i Marc Gasol 
van fundar la Gasol Foundation el 2013 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 la 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 i 
ciutadania.

Marc Gasol, 
Vicepresident de 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 la 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 3 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 recerca científica potenciant la investigació 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



PREMIS i 
RECONeixementS

2020 Premi Valores Olímpicos – Universidad 
de Granada

2020 Premi Grupo Ros

2021 Premi Valores del Deporte SPORT

INVESTIGACIÓ
Impulsem la investigació al voltant 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 a les nostres 
intervencions i hem reforçat els protocols d’avaluació, els quals sotmetem al Comitè d’Ètica 
d’Investigació 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 al centre de l’agenda política i social i generar major consciència social al voltant de 
l’obesitat infantil.

Àmbits d’actuació



la nostra acció al curs acadèmic 2020-2021

8.648 218
als nostres estudis de recerca.

han participat a les nostres 
activitats i programes 
saludables.

Nens/es 
i adults/es

comunitats en les 
quals treballem

participants

36.146



Gràcies per apropar-nos al nostre objectiu: 
zero Obesitat Infantil!

13 33.591.998 205 
impactades per les nostres accions 
de sensibilització i incidència.

ens han ajudat a implementar 
els nostres projectes.

programes
implementats

persones institucions
i entitats

Durant el curs 2020-2021, 

hem invertit un total de 

145 hores en formació a 

professionals de la salut

Abast mediàtic
(OTS − Opportunity To See): 
455.040.000



INVESTIGACIÓ
D’una banda, duem a terme estudis observacionals, com PASOS o 
SantBoiSà, que ens permeten recollir evidència sobre l’epidèmia de 
l’obesitat infantil i les variables associades. D’altra banda, tots els nostres 
projectes d’intervenció inclouen una metodologia que ens permet 
conèixer quin impacte han  tingut les nostres accions.

Amb totes les dades recollides gràcies a la implicació de milers de nens i 
nenes i famílies, hem aportat multitud de coneixement científic. 

A més, hem continuat contribuint a la publicació d’evidències generades 
a través d’altres estudis referents en el camp, aconseguint un total de 
7 articles científics en revistes de primer nivell, amb un elevat factor 
d’impacte. A continuació, es presenta un breu resum d’aquestes 
publicacions, que es poden consultar al nostre web.

Pots consultar aquests papers a
www.gasolfoundation.org/ca/recursosWWW

9.686 persones impactades a través de les nostres 
publicacions científiques.

PASOS
Study
Protocol
Gasol Foundation



articles científics PUBLICAtS

23/09/2020 

PASOS 
Study 
Protocol 

BMJO – British Medical 
Journal Open

18/05/2020 
Study 
protocol 
FIVALIN 

BMC Pediatrics

Factor d’impacte 2021: 
2.692

Factor d’impacte: 
2.125

07/11/2020 

Height 
and BMI 
trajectories 

Lancet

Factor d’impacte: 
79.321 

16/02/2021 

Screen time, 
diet quality, 
maternal 
education 

Journal of Clinical Medicine

Factor d’impacte: 
4.241

09/03/2021 

Heterogeneous 
contributions to 
change in obesity 
and underweight

Elife

Factor d’impacte: 
8.140 

21/05/2021 
Prospective Associations 
between Maternal and 
Child Diet Quality and 
Sedentary 

Nutrients

Factor d’impacte: 
5.717

17/08/2021 
Validity, reliability, 
and calibration of the 
physical activity unit 7 
item screener (PAU-7S) at 
population scale

BMC Medicine, International 
Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity

Factor d’impacte: 
8.775

Pots consultar aquests papers a
www.gasolfoundation.org/ca/recursos



FIVALÍN (Fitness, Values and Healthy Lifestyles) és un projecte 
familiar per a la prevenció de l’obesitat infantil en el qual, a través 
de l’activitat física, es treballen estils de vida saludables i valors amb 
nens/es d’entre 8 i 12 anys en risc d’exclusió social i els seus pares, 
mares o tutors legals.

SAFALÍN (Salut, Famílies, Infància) és una iniciativa de promoció 
d’hàbits saludables dirigida a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys i a les 
seves famílies en situació de vulnerabilitat.

PRESAFALÍN és un projecte de foment d’hàbits saludables a la 
primera infància dirigit a famílies en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica amb fills/es d’entre 0 i 3 anys d’edat.

SISME és un projecte que busca convertir l’assignatura d’Educació 
Física i les tutories en l’epicentre d’un terratrèmol saludable que 
arribi a tota la comunitat educativa, dotant l’equip docent d’eines i 
materials per integrar els hàbits saludables a l’escola.

ALLEYOOP és un projecte pilot de promoció d’hàbits de vida 
saludable a través del bàsquet, en el qual hi participen entitats 
esportives situades en entorns de vulnerabilitat.

COACH+ és un projecte innovador que introdueix la promoció 
d’estils de vida saludables entre la població infantil i adolescent a 
través de clubs esportius de totes les disciplines des de l’esport base.

PROGRAMeS
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790

39

6
80

3

10
5160

32

mesos
setembre 2020 – juny 2021

mesos
gener 2020 – juny 2021

mesos
setembre 2020 – juny 2021

nens/es d’entre 8 i 12 anys 
i les seves famílies

nens/es d’entre 6 i 14 anys 
i les seves famílies

nens i nenes

centres oberts de Barcelona 
i àrea metropolitana

centres oberts d’Extremadura centres educatius a Catalunya

FIVALÍN 
Fitness, Values and Healthy Lifestyles

SAFALÍN EN ACCIÓ
Salut, Família i Infància

SISME
Hàbits saludables i Educació Física

Amb el suport de:
Made to Play (Nike)

Implementa:
Ayuda en acción
Amb la col·laboració de:
Fundació  ‘La Caixa’
Fundación Rebross
Consejería de Educación y Ocupación de la Junta de Extremadura

Amb el suport de:
Fundació Barça
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Amb la col·laboració de:
Consejo COLEF

programes

“Amb el projecte SISME hem aconseguit que l’assignatura d’Educació 
Física es converteixi en un espai en el qual fomentar els hàbits de vida 
saludable, adaptant-nos al currículum escolar i afavorint la diversió i el 
joc en equip”
Genís Según, tècnic de projectes a la Gasol Foundation



programes
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262

15

mesos
gener 2021 – juny 2021

mesos
gener 2021 – juny 2021

mesos
setembre 2020 – juny 2021

nens/es d’entre 6 i 14 anys
nens/es d’entre 8 i 12 anys i les seves 
famílies a Sant Boi de Llobregat

nens i nenes d’entre 0 i 3 anys
i les seves famílies

participants de l’staff tècnic o directiu 
de les entitats participants

centres oberts de Barcelona 
i l’àrea metropolitana

nens/es d’entre 8 i 12 anys 
i les seves famílies a Madrid

nens/es d’entre 8 i 12 anys i les seves 
famílies a la província de Barcelona

centres oberts

centres oberts o escoles infantils/llars 
d’infants de Catalunya i Madrid

ALLEYOOP 
Basket & Healthy Habits

SAFALÍN
Salut, Família i Infància

PRESAFALÍN
Salut, Família i Primera Infància

Amb el suport de:
Endesa
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Amb el suport de:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
United Way
Diputació de Barcelona

Amb el suport de:
IFA

“És altament enriquidor conèixer la Galàxia Saludable, em sento amb 
molta energia per educar la meva filla i gaudir amb ella de les etapes del 
creixement. Estic molt agraïda a la Gasol Foundation per l’experiència i 
els coneixements compartits”.
Kadhija, mare participant a PRESAFALÍN.
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2
900

mesos
setembre 2020 – juny 2021

setmanes

setmanes

nens/es d’entre 8 i 12 anys a Galícia
nens/es i les seves famílies 
de Sant Boi de Llobregat

nens i nenes

nens i nenes a Sant Boi de Llobregat

entitats esportives

centre obert

COACH+ ENERGY PAU GASOL ACADEMY
by Santander

Amb el suport de:
Escuela de Fútbol Denis Suárez
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Amb el suport de:
Oficina Caixabank de Sant Boi de Llobregat

altres accions

ACCIONS FORMATIVES

Formació de 92 hores als professionals del CAP La Llagosta

Formació educadors/es FIVALIN (maig 2021)

Formació amb la Fundación Telefónica (Dia Mundial de 
l’Alimentació)

programes



Accions de sensibilització i incidència

425
6 d’abril

nens i nenes participants

Acció amb clubs esportius 
al Dia Mundial de l’Activitat Física

Clubs i entitats esportives van organitzar 
activitats saludables per celebrar aquest dia 
i fomentar l’activitat física.

685
4 de març – 31 de març 2021

participants

#KMSxLaSalutInfantil

Amb el suport de:
Novo Nordisk

Cursa virtual de 200.000 km amb motiu del Dia 
Mundial de l’Obesitat. Ens movem per la salut 
infantil!

26.400
4 de març

nens i nenes participants

Acció amb escoles 
al Dia Mundial de l’Obesitat

Un centenar d’escoles de tota Espanya es va 
sumar al moviment organitzant activitats 
saludables i un ball simultani.

dia mundial 
de 

l’obesitat
dia mundial de 
l’activitat física



Accions de sensibilització i incidència

155 159
+90

2 d’octubre 2020 (1a edició) i
29 de gener 2021 (2a edició)

2 de juny – 25 de juliol 21 de novembre – 10 de gener

participants participants

articles a premsa sobre el repte

Centenars de participants a xarxes socials

Esmorzars científics Road to Tokyo #FruitImpact

Amb el suport de:
Coboi Lab
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Amb el suport de:
Santander

Amb el suport de:
Citrisol
CrowdFarming

Jornades divulgatives en línia gratuïtes en les 
quals experts/es acosten temes d’interès a la 
població general.

Cursa virtual en la qual els equips d’Espanya i 
els Estats Units competien per arribar a la ciutat 
olímpica.

Campanya de sensibilització per conscienciar 
sobre la importància del consum de fruita amb 
un repte a les xarxes socials.



Accions de sensibilització i incidència
Campanya amb IFA 

de promoció d’alimentació saludable
#CometHealthyChallenges Noves aliances

Pau Gasol, juntament amb el nostre aliat saludable IFA, va 
protagonitzar una campanya de publicitat a televisió amb 5 
espots en els quals es promocionen hàbits de vida saludable. 
Juliol 2021.

3 reptes amb la trail-runner Anna Comet, en la qual hi van 
participar més de 200 persones.

Conveni de col·laboració amb el Ministerio de Consumo i 
l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN).

Acord amb l’Asociación Española contra el Cáncer.

Adhesió a l’Alianza País Pobreza Infantil Cero.

Col·laboració en l’elaboració de l’informe d’UNICEF:   
“L’estat de la seguretat alimentària i la nutrició al món”.



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

Del total dels ingressos de l’exercici, 
el 97,87% s’ha destinat a les finalitats 
fundacionals de la Gasol Foundation.

Despeses en accions 2020-2021

INGREsSOS
775.782,71 €

9%
Sensibilització 
i incidència

59%
Programes 
i investigació

7%
Captació de fons

26%
Administració

despeseS
759.254,55 €

els nostres fons

Dades relatives a l’exercici 2020-2021 de la Gasol Foundation a Espanya.
Comptes auditats per ACTIVA Auditoria & Consultoria, S.L.P. R.O.A.C.: S1968.

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

Agencia Española de Seguridad 
 Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Alto Comisionado contra la Pobreza 
 Infantil 
AR Motors
Asociación Española contra el Cáncer
Ayuda en Acción
Bàsquet Girona
Citrisol
Coboi Lab
Consejería de Educación y Ocupación 
 de la Junta de Extremadura
Consejo COLEF
Consell Català de l’Esport
Crowdfarming
Diputació de Barcelona
Endesa
ENISA
ESADE Alumni Social
Escuela Denis Suárez
España se Mueve
Fundació Barça

ALIAtS, INSTITUCIONS i 
ENTItatS COL·lABORADOReS
La nostra acció al curs 2020-2021 
ha estat possible gràcies a:

Fundación Atresmedia
Fundación Deporte Joven
Fundación La Caixa
Fundación Probitas
Fundación Telefónica
GPF Capital
IFA
Institut Hospital del Mar 
 d’Investigacions Mèdiques (IMIM)
Lilly
Ministerio de Consumo
NBA 
Nike
Novo Nordisk
Omega CRM Consulting
Pau Gasol Academy
Santander
Seedtag
SIDN
Thinking Heads
UNICEF
United Way España



DONA

@GASOLFOUNDATIONDIFon

gasolfoundation.org/dona
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 de nens, nenes i les seves famílies. 

vols unir-te a la missió?


