
Vols conèixer els 
beneficis de la dieta 
mediterrània?

Ajudeu-nos a estudiar els 
beneficis de la dieta 
mediterrània entre adolescents

ESTUDI CLÍNIC 

o A l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat
Reus busquem voluntaris per 
participar en un estudi europeu únic
impulsat pel projecte MED4Youth que 
avalua de forma paral·lela en diferents
països els efectes d’una intervenció
dietètica basada en la dieta 
mediterrània.

o L’objectiu de l’estudi és demostrar que 
una dieta mediterrània és eficaç per 
combatre l’obesitat juvenil i per 
promoure un estil de vida més
saludable.

Els participants fareu 4 visites: 

1) Visita 1: Visita d’avaluació (pes, alçada, 
hàbits, etc.)

2) Visita 2: Visita d’avaluació.
3) Visita 3: Visita d’avaluació. 
4) Visita 4: Visita de seguiment als 4 mesos

d’haver començat l’estudi. 

Per a més informació i inscripcions, contacteu 
sense compromís amb l’equip d’estudis clínics 
de la Unitat de Nutrició i Salut: 

636 944 723  |  estudis@eurecat.org
ww.eurecat.org

BENEFICIS DE PARTICIPAR

o Els voluntaris rebreu una dieta 
personalitzada i comptareu amb un 
seguiment per part dietistes-
nutricionistes durant els 4 mesos.

o Juntament amb els vostres tutors
legals, rebreu suport online durant
tot l’estudi mitjançant una aplicació
web que us proporcionarà receptes i 
consells saludables per ajudar-vos a 
adquirir un pes i uns hàbits
saludables.

COM PARTICIPAR 

o Complir els criteris de selecció:

ü Tenir entre 11 i 17 anys.
ü Tenir sobrepès o obesitat.
ü No patir al·lèrgies i/o 

intoleràncies.
ü No patir diabetis, trastorns 

metabòlics o endocrins. 

SOBRE MED4YOUTH
El consorci del projecte MED4Youth, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, compta
també amb la participació de la Universitat de Parma (Itàlia), que lidera l’estudi a 
Itàlia, la Universitat de Coïmbra (Portugal), que el lidera a Portugal, Shikma Field Crops
(Israel), Scientific Food Center (Jordània) i Panishop-Novapan (Espanya). 

https://eurecat.org/projectes/projectes-europeus/med4youth-estudi-dieta-mediterrania-adolescents/
https://en.unipr.it/
http://www.uc.pt/
https://facts-center.com/
http://www.gruporebola.com/novapan/


Eurecat Reus:
Av. de la Universitat, 1, 43204 Reus (Tarragona)

636 944 723  |  estudis@eurecat.org

ww.eurecat.org

Qui som?
A la Unitat de 
Nutrició i Salut 
d’Eurecat Reus som 
experts en estudis 
d’intervenció 
nutricional i de 
promoció de la salut

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, amb seu a Reus, aposta per la transformació 
alimentària cap a la nutrició de precisió per tal de generar coneixement i tecnologies 
innovadores que permeten al consumidor gestionar cada cop més autònomament el seu 
benestar i a més, fer-ho amb una vocació preventiva. 

El nostre centre disposa de llicència de centre sanitari, que ens permet dur a terme de 
manera independent estudis d’intervenció nutricional aprovats pel comitè ètic 
d’experimentació mèdica de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

Conduïm estudis d’intervenció nutricional (entre altres) on s’integren la nostra dilatada 
experiència en nutrició, metabolisme i bioquímica amb l’expertesa del Centre de 
Ciències Òmiques, una unitat mixta entre la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat que 
constitueix un centre singular amb la tecnologia més puntera en metabolòmica, 
proteòmica, transcriptòmica i genòmica.

Som pioners en nutrició personalitzada, aportant una nova visió en l’aplicació de 
l’alimentació i els hàbits dietètics a la salut. També conduïm estudis on la promoció de la
salut es posa al servei tant de la infància com d’apoderar a les famílies a la tria d’aliments 
saludables. 

US HI ESPEREM! 


