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Lean Barcelona 2016: The Last Planner System 

 El proper mes de maig l’ITeC organitza Lean Barcelona 2016: The Last Planner 

System, dos tallers i una jornada de planificació col·laborativa, que comptarà 

amb experts en Lean i LPS a nivell internacional 
 Les sessions, que compten amb la col·laboració de la Fundació Obra Social “la 

Caixa“ i d'Infraestructures.cat, se celebraran al Palau Macaya de Barcelona els 

dies 11, 12 i 13 de maig 

Els propers dies 11, 12 i 13 de maig, es celebrarà al Palau Macaya de Barcelona “Lean 

Barcelona 2016: The Last Planner System”, dos tallers i una jornada de planificació 

col·laborativa (Last Planner System), promoguda per Bimetric i The Change Business i 

organitzada per l’ITeC. 

Els objectius d'aquestes sessions són, a més de conèixer els elements del Last Planner, 

presentar i discutir exemples de la seva aplicació a Espanya, Europa i EUA i mostrar què 

pot aportar a les empreses una planificació realitzada en entorn col·laboratiu amb la 

resta d'agents del sector. 

 

Lean Barcelona 2016: The LPS es dirigeix a tècnics i responsables de les administracions 

públiques, promotors, despatxos d'arquitectura, enginyeries, consultories de serveis, 

proveïdors de materials, fabricadors, project & construction managers, directors 

d'execució d'obra i facility managers, constructors... en definitiva, a tots aquells 

decision-makers del sector de la construcció. 

 

Lean Barcelona 2016: The LPS es planteja amb un primer workshop d'introducció al LPS 

(dimecres), una jornada de presentació dels avantatges i resultats obtinguts amb 

l'aplicació del LPS (dijous) i un últim taller sobre adreça de projectes amb Last Planner 

(divendres). Les ponències seran en anglès i castellà i es disposarà de traducció 

simultània. 

 

Workshop - Introducció al Last Planner System  
Dimecres 11 de maig de 2016  

Aquest workshop permetrà conèixer què és el Last Planner System, a través de 

simulacions pràctiques que donaran experiència de primera mà d'aquesta nova 

metodologia de treball.  
Veure programa 
 

Jornada - Aplicació pràctica del Last Planner System  
Dijous 12 de maig de 2016 

Experts a nivell espanyol, europeu i americà parlaran de l'aplicació del LPS en les fases 

de disseny i construcció, així com de casos pràctics de projectes on s'ha aplicat aquesta 

metodologia. 
Veure programa 
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Taller - Gestionant projectes amb Last Planner  
Divendres 13 de maig de 2016 
En aquest taller, dirigit a directius, es parlarà de quins passos han de seguir els 

responsables d'equips i empreses per treure el màxim partit als seus projectes 

utilitzant LPS. 
Veure programa 
 

Lean Barcelona 2016: The Last Planner System comptarà amb experts de la talla de: 

 

• Arlen Delgado, Project Manager, H&M (Espanya) 

• Bill Seed, Lean Construction Institute (USA) 

• Eric Snelling, Director of Field Operations, JE Dunn Construction (USA) 

• Rebecca Snelling, National Director of Lean, JE Dunn Construction (USA) 

• Trond Bolviken, Director, Strategi, Forbedring, HR og HMS Viedekke (Noruega) 

• Alan Mossman, Director, The Change Business Ltd (UK)  

• Victor Roig, Consultor, Bimetric (Espanya) 

 

Last Planner System 

 

El Last Planner System és un sistema de planificació i seguiment de projectes que millora 

substancialment el compliment d'activitats i l'ús correcte de recursos dels projectes de 

construcció, i que actualment utilitzen centenars d'agents del sector a tot el món. 

Desenvolupat per Glenn Ballard i Greg Howell, del Lean Construction Institute, planteja 

reduir les diferències entre allò que es planifica i allò que realment es fa. L'aplicació 

d'aquest sistema en una obra, millora la seva planificació i redueix les pèrdues 

ocasionades per la incertesa i la variabilitat. 

 

Reduir terminis de lliurament i costos, millorar la productivitat, establir fluxos de treball 

més previsibles, anticipar-se als problemes, crear un ambient col·laboratiu que faciliti la 

implantació de la filosofia Lean, transparència, major qualitat i seguretat, identificar 

riscos i oportunitats… hi ha moltes raons per les quals conèixer i aplicar LPS a un sistema 

constructiu. 

 

La implementació del LPS no necessita d'un desplegament de gran tecnologia ni 

adquisicions costoses, requereix entendre sobretot la filosofia Llegeixin i deixar a un 

costat les formes tradicionals de planificació. 

 

Construcció Lean 

 

La filosofia Lean, que inicialment es va aplicar en els processos industrials com a 

producció sense pèrdues i que es va començar a aplicar en el sector de la construcció a 

finals del segle XX, és un sistema de gestió de projectes de construcció que persegueix 

la millora contínua i maximitzar el valor del producte final definit pel client. Avui dia 

http://sites.itec.cat/lean/workshops/programa/?lang=ca
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s'està començant a aplicar en gairebé totes les indústries.  

 

Amb el desenvolupament de la gestió integrada del projecte o IPD (Integrated Project 

Delivery) s'integren Lean i BIM (Building Information Modelling). L'ús de Lean i BIM en 

un mateix projecte permet treballar de manera més col·laborativa i integrada, facilitant 

la presa de decisions. 

 

Dies: 11, 12 i 13 de maig de 2016  

Lloc: Palau Macaya. Passeig de Sant Joan 108, Barcelona 

Inscripcions 

Contacte: 

Mercè Rius Almoyner 

Cap del Departament de Comunicació 

ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

Wellington 19 - ES08018 Barcelona · T 93 309 34 04 

mrius@itec.cat – http://www.itec.cat 

Organitza i promou  Promou    

 
 
 

               
 
 

Patrocina   Amb la col·laboració de 
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