NOTA DE PREMSA
La mútua d’accidents de treball MC MUTUAL celebra la 17a edició dels Premis
MC MUTUAL “Antonio Baró”, que reconeixen les millors pràctiques en
Prevenció de Riscos Laborals

El RACC rep el premi MC MUTUAL
“Antonio Baró” pel compromís amb la
seguretat i la salut dels seus treballadors
Barcelona, 6 de novembre de 2018 – El RACC ha rebut avui el Premi MC MUTUAL “Antonio
Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals en reconeixement al seu compromís amb la seguretat
i la salut dels seus treballadors. En la seva 17a edició, aquest guardó de reconegut prestigi
situa al RACC entre les empreses líders del país en la gestió de la salut laboral i té en compte
tant la seva capacitat d’innovació com la sòlida trajectòria de l’entitat en aquest àmbit.
El Club ha estat guardonat per les seves polítiques i activitats de prevenció que busquen la
protecció de l’equip humà i la millora de les condicions de treball. El jurat dels premis ha
destacat les bones pràctiques del RACC dins del seu programa Health & Happy Energy, que
té l’objectiu d’incrementar la salut i el benestar dels empleats i que promou la participació
activa dels treballadors a través de múltiples accions durant tot l’any. També ha destacat
especialment el programa Safety RACC, integrat per empleats voluntaris que reben formació
avançada en prevenció de riscos laborals i que tenen la missió de ser col·laboradors actius i
referents tècnics dins dels seus departaments, així com tenir un paper clau en casos
d’emergències i exercicis d’evacuació.
Josep Maria Feliu, Director de Persones i Qualitat RACC, destaca que “Al RACC, ajudar a la
gent forma part del nostre ADN i aquesta vocació també és una part fonamental de la nostra
relació amb les persones que formen part del nostre equip. Estem convençuts que per donar
el millor servei als altres, hem de cuidar a les persones que l’han de prestar. Només si
construïm un entorn de treball segur i saludable, podrem oferir l’excel·lència de servei, la
tranquil·litat i la confiança que els nostres socis i clients esperen de nosaltres”.
La mútua d’accidents de treball atorga els premis MC MUTUAL “Antonio Baró” des del 2001
per reconèixer les empreses i institucions que demostren el seu compromís amb la Prevenció
de Riscos Laborals i que desenvolupen polítiques per protegir, de manera eficaç, la seguretat
i la salut de les persones en l’àmbit professional.
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NOTA DE PREMSA
Sobre el RACC
El Grup d’empreses RACC, amb més de 1.500 empleats, ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per
atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. Els seus principals
àmbits d’actuació són l’Assistència Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge, Servei d’Agència de
Viatges, Servei de Reparacions, Manteniment i Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb
la Xarxa d’autoescoles més important d’Espanya.
Com a entitat al servei de la societat, el RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i
respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes
relacionats amb la millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.

Sobre MC MUTUAL
MC MUTUAL és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1, que compta amb més
experiència d'Espanya. Els seus orígens es remunten al 1901, quan va ser la primera entitat a operar
en el sector. Compta amb un equip humà format per més de 1.800 persones i protegeix a més d'1,2
milions de treballadors i treballadores mutualistes. A més a més, està absolutament compromesa amb
la prevenció de riscos laborals, per la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral.
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