
Pau Gasol



Pau Gasol
Pau Gasol és assessor, inversor i activista en projectes 
d’esport i benestar. Va jugar professionalment a bàsquet 
durant 20 anys a la NBA, la Selecció Espanyola i l’ACB. És 
president de la Gasol Foundation, membre de la Comissió 
d’Atletes del COI i Global Champion per a la Nutrició i la fi 
de l’Obesitat Infantil d’UNICEF.
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ACB 

Pau Gasol va començar a jugar professionalment al FC Barcelona. 
En aquests primers anys va ser dues vegades campió de l’ACB 
(temporades 1999-2000 i 2000-2001) i una vegada campió de la 
Copa del Rei (2000-2001).
A la seva tornada al club vint anys després (2021), l’equip s’ha 
convertit en subcampió de l’Eurolliga a les ordres de l’entrenador 
Saras Jasikevicius. Aquest mateix any va anunciar la seva retirada 
del bàsquet professional.

Trajectòria esportiva

SELECCIÓ ESPANYOLA 

Com a membre de l’equip nacional i representant a la selecció 
espanyola, Pau ha guanyat múltiples distincions, incloent tres 
medalles olímpiques a Pequín 2008, Londres 2012 i Río de Janeiro 
2016. També ha ajudat a Espanya a aconseguir l’Or al Campionat 
Mundial de 2006, on va ser nombrat MVP del torneig, a més de 
guanyar tres Campionats d’Europa (2009, 2011 i 2015), on va ser 
reconegut com a MVP en dos dels tres ors. Durant l’Eurobasket de 
2017, Pau es va convertir en el màxim anotador de tots els temps. 
En l’estiu 2021 va competir als Jocs de Tòquio, que van ser els seus 
cinquens Jocs Olímpics. Durant aquests, Pau va ser triat pels atletes 
per a representar-los com a membre de la Comissió d’Atletes del COI.

NBA

L’any 2001, va ser seleccionat en la tercera posició del Draft de 
l’NBA pels Atlanta Hawks però els seus drets van ser traspassats 
als Memphis Grizzlies. Pau es va convertir en el segon esportista 
espanyol a jugar a l’NBA i el primer no estat-unidenc en guanyar el 
premi ‘Rookie de l’any’. L’any 2006, Pau es va convertir en el primer 
espanyol escollit per a jugar un All-Star Game a Houston, la primera 
de les seves sis participacions en aquest esdeveniment únic. 
Després del seu traspàs als Lakers el 2008, Pau va guanyar dos 
campionats de la NBA: un en 2009 i un altre en 2010.
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Palmarès
NBA

ACB

Selecció espanyola

Campionats Europeus

2008-2009

2006 2010

2015 20162011

2009-2010

2009

Jocs OlímpicsMundials 

BARÇA 2001           BARÇA 2021           

MUNDIAL JAPÓ 2006 PEKÍN 2008 LONDRES 2016 RÍO DE JANEIRO 2016

POLÒNIA 2009 LITUÀNIA 2011 FRANÇA 2015 SUÈCIA 2003 ESPANYA 2007 TURQUIA 2001 TURQUIA 2017
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Fora de les pistes
Impacte social
Pau Gasol va fundar la Gasol Foundation en 2013 al costat 
del seu germà Marc. La fundació té com a missió la reducció 
de les xifres d’obesitat infantil a través de la promoció 
d’hàbits saludables com són l’activitat física i l’esport, 
l’alimentació saludable, el son i el benestar emocional. La 
Fundació desenvolupa el seu treball a través de la recerca, el 
desenvolupament i implementació de programes de promoció 
de la salut i la sensibilització pública. 

A més, és Global Champion per a la nutrició i la fi de l’obesitat 
infantil d’UNICEF i ambaixador d’UNICEF Espanya.

Des de l’any 2004 lidera la Pau Gasol Academy by Santander, 
un campus de bàsquet que, més enllà de la formació esportiva, 
ofereix als joves un espai d’aprenentatge en valors i hàbits 
saludables. A més, compta amb una secció destinada a 
persones amb discapacitat intel·lectual i un programa específic 
orientat a joves promeses amb potencial per a convertir-se en 
jugadors professionals. 

  

Des de 2021, Pau Gasol és membre de la Comissió d’Atletes 
del COI, i també de la Comissió d’Ètica d’aquest organisme 
i de la Comissió Coordinadora dels Jocs Olímpics de Los 
Angeles 2028.

És vicepresident del Bàsquet Girona, que presideix el seu 
germà Marc.

En 2022 va ser ambaixador de la Copa del Món femenina de 
FIBA a Austràlia, acord que continuarà en el futur amb altres 
col·laboracions.

També és membre del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i 
del Consell Assessor de l’Esport Espanyol (CADE), que 
s’inscriu dins de l’Associació de l’Esport Espanyol (ADESP).

Esport institucional

Pau Gasol és patró de Endeavor España, la xarxa de suport a 
emprenedors d’alt impacte. A més, és inversor, ambaixador i 
assessor en projectes de valor relacionats principalment amb 
esport i benestar, però també amb iniciatives innovadores 
nascudes en territori espanyol i amb vocació internacional. En 
l’actualitat, participa en una desena de projectes que milloren 
el benestar de les persones en general i els esportistes en 
particular.

Consulta el dossier de projectes. 

Impacte  empresarial  

paugasol.com/empresa

http://paugasol.com/empresa/
http://paugasol.com/empresa/
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• Premi Príncep d’Astúries dels Esports a la 
Selecció Espanyola de Bàsquet (2006)

• Premi Princesa d’Astúries a la trajectòria de 
Pau i Marc Gasol (2015)

• Premi Millor Ciutadà J. Walter Kennedy al 
jugador que mostra un servei destacat a la 
comunitat (2012)

• Premi al Jugador amb Major Impacte Global 
de les NBPA (2015)

• Premi Camí Reial de l’Institut Franklin a aquells 
espanyols que projecten de manera exemplar 
la imatge d’Espanya als Estats Units (2015)

• Gran Creu de la Reial orde del Mèrit Esportiu 
del Govern d’Espanya (2021)

• Creu de Sant Jordi del Govern de Catalunya 
(2021)

• Medalla d’or al mèrit esportiu per l’Ajuntament 
de Barcelona (2022)

Reconeixements

Publicacions
L’any 2013 va publicar el seu primer 
llibre,Vida ,que conté fotografies 
inèdites realitzades durant quatre anys 
i declaracions d’alguns referents del 
bàsquet.

Àvid lector i escriptor novell, l’any 
2018 va llançar el seu segon llibre, 
anomenat Sota la cistella, que recopila 
experiències i lliçons de victòries i 
derrotes al llarg de la seva carrera.

En 2021 es va llançar a Amazon Prime 
la docuserie de quatre capítols sobre la 
seva trajectòria professional i els seus 
projectes fora de la pista, que porta per 
títol Pau Gasol: L’important és el viatge.

VIDA, 2013 BAJO EL ARO, 2018 LO IMPORTANTE ES EL VIAJE, 2021




