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Experiències de l'aplicació del Lean a Iberoamèrica 

El proper 8 de maig l'ITeC organitza el Lean Construction Barcelona 2018, una jornada per 

divulgar els casos d'èxit en l'aplicació dels principis Lean que s'han implementat a 

Iberoamèrica explicats pels seus protagonistes 

El programa de la jornada es desenvoluparà en 4 àmbits: 

• La decisió: com iniciar el camí cap a l'aplicació de Lean 

• La gestió: com es gestionen les inversions aplicant principis Lean 

• La producció: aplicació de Lean en la fase de construcció 

• L'acadèmia: noves propostes Lean per al sector 

Les ponències que es presenten contemplen experiències de l'administració pública, de la 

universitat, sector residencial, d'una planta d'hospital i d'oficines bancàries. 

Els ponents i experts en Lean Construction debatran i compartiran les seves reflexions en una 

taula rodona sobre les principals avantatges que aporta la implementació de Lean en la 

construcció, així com les barreres que cal superar en les fases inicials d'aquest procés. 

Així mateix, també es presentarà la web que recopila l'inventari de les actuacions Lean 

realitzades a Espanya. 

El programa de la jornada, a partir de les propostes presentades, ha estat elaborat pel Comitè 

Tècnic format per: 

Enrique Cobreros, Director del Clúster AEICE – Agrupació Empresarial Innovadora Construcció 

Eficient 

Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya 

Eugenio Pellicer, President de l’Spanish Group for Lean Construction 

Víctor Roig, Soci de Bimetric 

 

Promovent un canvi de model en el sector de la construcció 

A principis de l'any 2015, el Consell Assessor del Patronat de l'ITeC va crear la Comissió 

Construïm el Futur amb l'objectiu d'abordar la transformació del sector de la construcció. Més 

de quaranta entitats, publiques i privades, col·laboren en aquesta iniciativa per debatre sobre 

el futur del sector i per impulsar metodologies altament col·laboratives basades en la 

implementació de conceptes com el IPD (Integrated Project Delivery), el LEAN i les tecnologies 

i els processos BIM (Building Information Modeling). 
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La primera jornada organitzada per l'Institut sobre la filosofia Lean va ser en 2015 amb la 

Conferència LIPS 2015, la gestió del Lean en projectes del sector públic, que va reunir a 

Barcelona alguns dels màxims experts mundials en aquesta metodologia. Un any després, 

l'ITeC va organitzar el  Lean Barcelona 2016: The Last Planner System, dos tallers i una jornada 

de planificació col·laborativa que van permetre conèixer els elements del Last Planner i 

presentar i discutir exemples de la seva aplicació. L'any 2017 es va exposar per primera vegada 

l'experiència en l'aplicació del Lean presentada pels seus protagonistes. Lean Construction 

Barcelona 2017. Experiències de l’aplicació del Lean 

 

 

 

Informació de la jornada  

Dia: 8 de maig del 2018 

Lloc: Sala Oriol Bohigas. Ateneu Barcelonès. C. Canuda, 6. Barcelona 

Inscripció a la jornada:  
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Construcció Lean 

La filosofia Lean és un sistema de gestió de projectes de construcció que persegueix la 

millora contínua i maximitzar el valor del producte final definit pel client. Amb el 

desenvolupament de la gestió integrada del projecte IPD (Integrated Project Delivery) 

s’integren Lean i BIM (Building Information Modelling). El seu ús en un mateix projecte 

permet treballar de forma més col·laborativa i integrada, facilitant la presa de decisions.   


