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«Som el que mengem» fitxa Carme Ruscalleda, 

Cesc Fàbregas i Marc Bartra 
 

 

Barcelona, 9 de desembre de 2013. Aquest dilluns el president Sandro Rosell ha 

presentat la nova etapa de la campanya «Som el que mengem» de la Fundació FC 

Barcelona, que enceta la seva tercera temporada consecutiva. L’acte s’ha dut a terme 

al Mercat de la Concepció de Barcelona, i hi han participat Ramon Pont, vicepresident 

primer de la Fundació FC Barcelona; Carme Ruscalleda, xef; Josep M. Pelegrí, conseller 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya; Raimond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats de l’Ajuntament de 

Barcelona i president de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona; i Elisa Durán, 

directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”; a més de representants de les 

altres entitats col·laboradores en el projecte. 

 

«Som el que mengem» és una campanya impulsada per la Fundació FC Barcelona amb 

la col·laboració de la Fundació Alicia, la Fundació SHE (Science, Health and Education), 

l’Obra Social ”la Caixa”, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, la Fundació Dieta 

Mediterrània, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Nou espot amb Ruscalleda, Cesc i Bartra 

 

Aquesta campanya de foment dels hàbits alimentaris saludables entre els joves 

incorpora com a imatge la reconeguda xef Carme Ruscalleda i els jugadors del primer 

equip del FC Barcelona Cesc Fàbregas i Marc Bartra. Tots tres protagonitzen el nou 

espot de «Som el que mengem», en què conviden els joves a menjar sa sota l’eslògan 

«Menja sa, cuina bé, juga millor!». En aquesta nova etapa la campanya vol familiaritzar 

els joves amb la cuina, com a primer pas per seguir una dieta equilibrada. 

 

Web interactiu www.somelquemengemfcb.cat 

 

La campanya estrena també un nou web amb videoreceptes i continguts interactius 

pensats per als infants i joves. Els jugadors del primer equip del Barça són els 

protagonistes d’aquest web, a través del qual es poden consultar materials divulgatius 

sobre les fruites, les verdures i els llegums. Els usuaris també podran guanyar pòsters i 

una samarreta signada pel primer equip en el concurs El cuiner del Barça, que 

premiarà qui més sàpiga sobre una dieta sana. I per fomentar el reforç positiu, els 

pares es podran descarregar uns diplomes signats pels jugadors del primer equip en 



què els cracs felicitaran els més menuts per haver menjat els plats saludables que més 

se’ls resisteixin. 

 

Participació en fires i congressos del sector 

 

En aquesta nova etapa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat de Catalunya col·labora en el projecte. Fruit d’aquesta 

entesa, «Som el que mengem» participarà en fires i congressos del sector i en la 

campanya «Fruita a les escoles», i donarà difusió als productes agroalimentaris de 

Catalunya i a la cuina catalana en general. 

 

També s’incorpora a l’equip de «Som el que mengem» l’Institut Municipal de Mercats 

de Barcelona, a través del qual la campanya donarà suport al programa educatiu per a 

escoles de primària i secundària «Per mantenir l’equilibri, menjo de mercat», impulsat 

per aquesta entitat. 
 

En la línia de fomentar els hàbits saludables, un dels col·laboradors de la campanya, la 

Fundació SHE, promou la iniciativa «Regals de tot cor», en la qual, amb l’adquisició 

d’uns packs, es regala salut i es promouen els hàbits saludables. 

 

 

Més informació (premsa): 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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