
   

   

 

 

 

NOTA DE PREMSA 

JORNADA EN MOTIU DEL DIA DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El grup Bon Preu i el Club de RRHH del Consell Empresarial d’Osona, en motiu del Dia de la 

Seguretat i Salut en el Treball, van organitzar una jornada amb el títol SISTEMES EFICIENTS DE 

SEGURETAT I SALUT LABORAL a la sala d’actes del Hipermercat Esclat de Malla. 

L’acte va ser presidit pel Sr. Jaume de Montserrat, subdirector general de Seguretat i Salut 

Laboral de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joan Sabartés, Director d’operacions del Grup 

Bon Preu i la Sra. Lurdes Baulenas, presidenta del Consell Empresarial d’Osona. 

A la jornada que tenia per objectiu sensibilitzar sobre la integració de la seguretat i la salut en 

el treball, hi varen participar unes 70 empreses de la comarca amb la col·laboració de 

l’Administració, els Sindicats, la Patronal i les Mútues. Per explicar casos d’èxit reals hi varen 

participar especialment  el Grup Bon Preu, el Grup General Cable i la multinacional CRODA. 

Després d’una presentació de la jornada a càrrec del Sr. Francesc Baqué, Cap del Departament 

de Persones del Grup Bon Preu, varen intervenir les empreses que varen presentar els casos de 

bones pràctiques: 

la Sra. Olgà Curià, Responsable de Prevenció de Riscos Laborals de GRUPO GENERAL CABLE 

SISTEMAS va presentar el programa STOP,  que ha estat capaç de reduir els accidents laborals 

fins a nivell zero. 

el Sr. Josep Iglesias - Director Àrea Funcional de Seguretat i Higiene de la Mútua Asepeyo, va 

parlar de la col·laboració preventiva de la mútua inclosa en les quotes empresarials 

el Sr. Ferran Farrés - Responsable de Prevenció de Riscos Laborals del Grup Bon Preu, va 

presentar L’Escola del Comerç del Grup Bon Preu, amb el que han aconseguit formar el 

personal de forma que han pogut reduir els accidents a la meitat en cinc anys. 

El Sr. Jaume Figueras - Director de Seguretat, Salut laboral i Medi ambient del grup CRODA, va 

parlar sobre el Lideratge i participació dels treballadors en prevenció de riscos laborals. 

Per part dels sindicats varen intervenir el Sr.  Miquel Sánchez - Secretari Comarcal de CCOO i la 

Sra.  Betty Costa - Presidenta Secció Sindical d’UGT del Grup Bon Preu  

Va clausurar l’acte el Sr. Jaume de Montserrat - Subdirector general de Seguretat i Salut 

Laboral. 

Vic, 29 d’abril de 2014 


