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07.11.2013 Emprenedors  -  Hi ha moltes maneres de crear projectes innovadors,  fins i tot en el sector de la prevenció i la gesti ó de la seguretat. Ramón
Martín, llicenciat amb relacions laborals i tècnic superior en prevenció de riscos laborals, és l’exem ple d’aquesta mentalitat emprenedora. Amb l’entrada
en vigor del Decret 82/2010 sobre autoprotecció a C atalunya -que obliga a un nombre important d’activi tats i centres a implantar un pla d’autoprotecció-
en Ramón Martín, junt amb la seva sòcia Silvia Pére z, va trobar l’oportunitat per engegar la seva pròpi a empresa.

"Sempre havíem volgut portar el nostre propi negoci, utilitzant la nostra experiència, els nostres contactes, donant rendibilitat a les sinèrgies amb altres professionals,
oferint de veritat un treball més personalitzat, de tu a tu, i buscant el benefici del client i la satisfacció personal", afirma l’empresari.

Al juliol de 2013 neix RiscControl com una consultoria especialitzada en la gestió de la seguretat integral, prevenció de riscos laborals i plans d’autoprotecció. La seva
diferenciació en el mercat recau en la personalització dels projectes que emprenen, d’acord a les necessitats reals i al dia a dia de les organitzacions. “Un petit
maldecap és el fet d’involucrar-te tant amb els projectes que a vegades passa la línia de professional a personal”, puntualitza Ramón.

Si bé és cert que el desenvolupament de productes innovadors en aquest sector és limitat, com a spin-off del Parc de Recerca UAB el seu objectiu final és transferir
tecnologia en l’àmbit de la prevenció de riscos al mercat. Igualment, l’equip de RiscControl actualment col·labora amb el Centre de Recerca en Governança del Risc de
la UAB i amb l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI).

“Volem desenvolupar productes innovadors de forma conjunta amb les empreses i entitats externes interessades”.

RiscControl ofereix els seus serveis de consultoria i formació a tot tipus d’organitzacions, especialitzant-se en el tractament de la seguretat de forma globalitzada per
aconseguir ser un referent en la gestió de la seguretat integral.
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