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MISSATGe de Pau Gasol
Ja fa més de 6 anys des que el meu germà i jo vam crear la Gasol Foundation per reduir
les xifres d’obesitat infantil. Sent conscients de l’envergadura d’aquest problema de
salut pública a escala mundial, amb importants conseqüències a curt, mig i llarg termini,
vam decidir posar el nostre granet de sorra en la lluita contra aquesta pandèmia, que
avui en dia afecta més de 124 milions de nens i nenes d’entre 5 i 19 anys, en especial la
població infantil més vulnerable.
Amb aquesta memòria, volem donar visibilitat a les activitats i iniciatives de promoció
d’hàbits saludables més rellevants que la Gasol Foundation ha dut a terme el 2018.
També volem aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies a totes aquelles institucions, entitats i persones que s’han unit a nosaltres per fer-ho possible. Amb el suport
de totes elles, hem pogut implementar els nostres programes a Espanya i als Estats Units,
dirigits a nens/es, joves, pares, entrenadors, educadors o altres agents clau, amb l’objectiu
que adquireixin els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per garantir el seu ple
desenvolupament.
Gràcies per unir-vos al nostre objectiu: #ZeroObesitatInfantil!
Pau Gasol
President 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 arreu del 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 saludables entre els
menors i les seves famílies i ajudar a construir una societat més forta i sana.
Amb el seu centre d’operacions a Sant Boi de Llobregat (Barcelona),
municipi on van créixer els germans Gasol, l’entitat coordina totes les
seves iniciatives de promoció d’hàbits saludables entre nens/es i joves.
A més a més, 2018 ha estat un any clau en l’expansió de les seves
actuacions tant a Espanya com als Estats Units.

MiSsió
La Gasol Foundation treballa 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 descans i el benestar emocional de nens/es, joves i les seves
famílies.

Visió
Creiem que és indispensable un enfocament multisectorial i multinivell,
transversal i coordinat: el compromís i el treball conjunt 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.

EL NOSTRE ENFOCAMENT:
LA GALÀXIA SALUDABLE
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’esport i l’activitat física, l’alimentació
saludable, el descans i hores de son i el benestar emocional. Per tal de
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.

POBRESA INFANTIL

OBESITAT INFANTIL

Donat 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.

ELS NOSTRES 3 ROLS
La complexitat de la pandèmia de l’obesitat infantil requereix un abordatge
integral per la seva prevenció i, per això, la Gasol Foundation adopta 3 rols
per a la consecució de la seva missió:

1

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

2

Coordinar iniciatives de promoció d’hàbits saludables.

3

Desenvolupar i implementar iniciatives innovadores de
prevenció de l’obesitat infantil.

COMUNITATS SALUDABLES
La Gasol Foundation impulsa un model d’intervenció centrat en els agents
clau de l’àmbit local que tenen major influència sobre els hàbits de les
famílies i els menors a les seves rutines diàries.
El nostre objectiu és implementar accions que empoderin les comunitats
perquè puguin transformar-se en entorns saludables.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

Premi PAAS en l’àmbit social al Programa
Esport SUMA (Badalona, Barcelona), Generalitat
de Catalunya – Agència Catalana Salut Pública.

Una de les nostres línies d’acció prioritària és la dirigida a famílies en risc d’exclusió social. En
col·laboració amb els serveis socials, centres socioeducatius i altres entitats del tercer sector, portem
a terme programes de promoció d’hàbits saludables entre col·lectius en situació de vulnerabilitat.

ENTITATS ESPORTIVES I D’OCI
L’evidència científica apunta que, cada vegada més, la promoció d’hàbits saludables en el temps
d’oci, i amb un enfocament comunitari, és fonamental per contribuir a reduir les xifres d’obesitat
infantil. Aquest enfocament coordinat amb entitats que es dediquen a organitzar activitats en el
temps lliure dels nens/es és essencial per aconseguir un major impacte en els seus hàbits de salut.

RECERCA
L’any 2018 ha estat clau per impulsar la recerca al voltant de l’obesitat infantil i contribuir a generar
evidència científica sobre els seus determinants i la seva prevenció. Hem introduït la metodologia
científica en els nostres projectes i hem reforçat els protocols d’avaluació de les nostres
intervencions, els quals sotmetem al Comitè d’Ètica d’Investigació de la Fundació Sant Joan de
Déu des de principis del 2018.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I MOBILITZACIÓ
Donat el desconeixement general en relació a la gravetat de l’obesitat infantil, que situa Espanya
entre els països més afectats, impulsem accions i campanyes de sensibilització per generar
conscienciació i situar la promoció d’hàbits saludables en el centre de l’agenda política i social.

Reconeixement a l’Esport Santboià de la
temporada esportiva 2017-2018, Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Premi FUNDAL 2018, Alcobendas, Madrid.
Premi Barcelona Dieta Mediterrània,
Fundació Dieta Mediterrània.
2a posició en el rànquing de transparència
de fundacions de persones cèlebres, segons
l’informe Construir Confiança 2017 publicat per la
Fundació Compromís i Transparència.

LES NOSTRES FITES EL 2018
Xifres relatives a la Gasol Foundation a Espanya

4.368

2.230

NENS, NENEs
I adolescents

FAMÍLIES

han participat en les nostres iniciatives
de prevenció de l’obesitat infantil

han participat en les nostres intervencions
de promoció d’hàbits saludables

267
Educadors, entrenadors
o profesSionals de la saluT
han rebut formació sobre hàbits saludables

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

25

12

65

INSTITUCIONS PÚBLIQUES,
ENTITATS I EMPRESEs

ESTUDIANTS
EN PRÀCTIQUES

VOLUNTARIS/
VOLUNTÀRIES

s’han sumat al nostre repte
Zero Obesitat Infantil

s’han implicat en els nostres projectes

s’han sumat a les nostres iniciatives

ACCIONS AMB COL·LECTIUS VULNERABLES

L’Esport SUMA

9
+50
64

mesos
famílies
nens/es d’entre
6 i 15 anys

GASOL FOUNDATION ESPANYA

“SA·FA·LÍN ens ha ajudat a unir, de nou, a la
família. Hem recuperat rutines que havíem
perdut, com la de sopar junts, mentre
parlem amb la televisió apagada. De fet, ara
és el meu fill qui ens ho recorda cada nit”

“Un dels meus somnis
era conèixer en Pau Gasol
i aprendre a ser millor
jugador de bàsquet al seu
campus. I s’ha fet realitat!”

Mare participant a SA·FA·LÍN

Airón, guanyador de la Beca Pau Gasol
Academy 2018

SA·FA·LÍN

Salut · Família · Infància

10
+80
104

mesos
famílies
nens/es d’entre
6 i 12 anys

SA·FA·LÍN 2018 va comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la
dels centres socioeducatius: Esplai Eixida–Lola
Anglada, Fundació Marianao i Don Bosco.

BECA PAU GASOL ACADEMY

El 2018, vam concedir una beca pel campus
de bàsquet de Pau Gasol per tal que un/a
jove en situació de vulnerabilitat pogués tenir
accés a una formació de qualitat i gaudís d’una
experiència saludable única.

VIDA!

8
175
100

mesos
famílies
nens/es d’entre
6 i 12 anys

GASOL FOUNDATION ESTATS UNITS

ACCIONS EN L’ÀMBIT EXTRAESCOLAR

COACH+

Bàsquet Girona

8
72

sessions
jugadors/es

GASOL FOUNDATION ESPANYA

COACH+

Club Baloncesto Alcobendas – FUNDAL

4
70

sessions
jugadors/es
+ les seves famílies
i l’equip tècnic

Gràcies a la col·laboració de Grupo IFA, es van
realitzar una sèrie de tallers Coach+ “A tu Salud”
amb el Club Baloncesto Alcobendas.

PAU GASOL ACADEMY

1
350

setmana
participants d’entre
8 i 17 anys

ENERGY

4
+200

setmanes
nens/es d’entre
5 i 13 anys

GASOL FOUNDATION ESTATS UNITS

Accions de sensibiliTzació I moBiliTzació
THE FAMILY RUN

BASKET4ALL

Projecte únic, coorganitzat per Kaptiva Sports i la Gasol Foundation, que
convida adults i nens/es a participar en les curses en família i en multitud
de tallers i activitats de promoció d’hàbits saludables.

Partit de bàsquet benèfic Pau vs. Marc organitzat a Girona a favor de la
Gasol Foundation amb l’objectiu de recaptar fons per posar en marxa
el Programa Basket4All, centrat a proporcionar equipació esportiva i
formació en hàbits saludables a 300 equips infantils de bàsquet sense
recursos econòmics per la temporada 2019 -2020.

3.200
800

Participants
a Barcelona
Participants
a Lleida

El projecte The Family Run Barcelona va comptar amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, la Secretaria General d’Esport i la Generalitat de
Catalunya; així com amb la col·laboració de Grupo IFA, Quely, Mercabarna
i Ferrer & Ojeda. En la seva edició a Lleida, emmarcada en un projecte
subvencionat per la Unió Europea (P.A.R.E.N.T.S.), va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Lleida i la col·laboració del Gimnàs Trèvol. SPORT i
MARCA van ser media partners de la iniciativa.

“The Family Run és una jornada divertida per passar amb
els teus i conscienciar els més petits sobre la importància
de seguir un estil de vida saludable. A més, poder practicar
amb els teus fills activitat física i arribar junts a la meta és una
experiència única! Ja portem dos anys seguits participant i,
de ben segur, repetirem”
Marta, mare participant en The Family Run

“Feia temps que veníem parlant sobre la
possibilitat de jugar un partit entre en Pau i
jo, i quina millor excusa que fer-ho amb un fi
benèfic. Amb la iniciativa Basket4All de la Gasol
Foundation estem ajudant per tal que clubs
amb menys recursos puguin accedir a la seva
equipació esportiva i els jugadors integrin els
hàbits saludables en les seves rutines”
Marc Gasol

CampaNYEs de promoció d’hÀbits saludables
LA GALÀXIA SALUDABLE
Els germans Gasol protagonitzen una sèrie de vídeos educatius, difosos a través del canal de
Youtube de la Gasol Foundation, amb els quals tota la família pot gaudir i aprendre sobre la
importància de l’activitat física i l’esport , l’alimentació saludable, el descans i el benestar
emocional, els quatre pilars que treballa la Gasol Foundation per aconseguir el seu repte
Zero Obesitat Infantil.

“JUNTOS X LA EDUCACIÓN”
Campanya realitzada en col·laboració amb la Fundació Atresmedia que té com a objectiu
promoure l’educació, la vida saludable i valors com el treball en equip i l’esforç, difosa a través
dels suports del grup Atresmedia, com Antena 3, Onda Cero i laSexta entre d’altres.

ELS SÚPERSALUDABLES
Tercera edició de la campanya de promoció d’hàbits saludables Els SúperSaludables amb
Grupo IFA amb la qual es reparteixen més de 125.364 peluixos, 52.405 àlbums i 14.270.000 de
sobres amb targetes saludables als punts de venda de Grupo IFA.

The Family Run,
Barcelona 2018

RECERCA
ESTUDI SANTBOISÀ

ESTUDI PASOS

A Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en el marc del Programa SantBoiSà
de promoció d’hàbits saludables entre els nens/es, les seves famílies
i els/les ciutadans/es del municipi, la Gasol Foundation coordina des de
2018 l’Estudi SantBoiSà, que té com a objectius:

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, l’últim trimestre de 2018 vam posar en marxa l’Estudi pioner
PASOS, el qual avalua la població de 8 a 16 anys. La iniciativa també
permetrà obtenir evidència científica de l’associació del nivell d’activitat
física amb els determinants socials i d’estil de vida.

1

Estudiar els estils de vida i l’estat ponderal dels nens/es
(mesures antropomètriques: pes, alçada i circumferència)
matriculats en totes les escoles de Sant Boi de Llobregat. Com a
novetat, el 2018 s’inclouen els nens/es de P3, P4, P5 i 1r de primària.

2

Seguir l’evolució dels estils de vida i de les dades poblacionals
de l’estat ponderal dels nens/es.

3

Estudiar factors ambientals i de l’entorn en el qual es
desenvolupen els nens/es que puguin estar associats al seu estat
de salut.

1.200
WWW

nens/es d’entre
3 a 7 anys
Pots consultar l’estudi SantBoiSà a
www.gasolfoundation.org/santboisa

Per poder dur a terme el projecte i obtenir una mostra representativa a
nivell estatal, hem impulsat, 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 participa
l’administració pública, els centres educatius, les universitats i centres de
recerca, el tercer sector i empreses privades.
Aquest estudi continuarà desenvolupant-se el 2019.

WWW

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

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

COM DISTRIBUÏM
ELS NOSTRES FONS

LA NOSTRA ACCIÓ EN EL 2018
HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A:

INGRESSOS
496.267,01 €

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

PATROCINADOR PRINCIPAL

DESPESES
492.279,96 €

Del total de despeses de l’exercici, el
99,20% ha estat destinat íntegrament
als nostres programes i activitats Zero
Obesitat Infantil.

Despeses en accions 2018

55,8%

EMPRESES COL·LABORADORES

Amb col·lectius en
situació vulnerable

30,8%
Sensibilització
i mobilització

11,1%

Àmbit extraescolar
i comunitari

2,3%

Altres accions

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

INSTITUCIONS I ENTITATS

te?
p
e
r
l
a
e
t
r
i
n
u
s
l
o
V
I
T
L
N
A
F
N
I
T
A
T
I
S
E
B
O
O
R
E
Z
#

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/les
nens/es i les seves famílies.
Ajuda’ns a complir el nostre repte
Zero Obesitat Infantil.
Col·labora a www.gasolfoundation.org
o truca’ns al 938 346 600.

DIFON
@GASOLFOUNDATION
DONA
FES-TE VOLUNTARI/VOLUNTÀRIA

