
 

Que passaria si adoptem el Lean com a filosofia?  

Un any més la cita sobre Lean Construction se celebrarà a Barcelona els propers dies 5 i 6 de 

juny amb un Worshop sobre la  gestió de les persones en el canvi d’estratègia empresarial i la 

Jornada Experiències de la aplicació de Lean més enllà del LPS. 

 

Renée Smith, Directora de Desenvolupament de l’Organització de l’Estat de Washington, que 

conduirà el Workshop The Lean Government Framework: How to Run the Whole Business of 

Government es pregunta “ Què passaria si adoptéssim Lean com una filosofia centrada en 

l'ésser humà, la categoria més gran de totes? Una filosofia és fonamentalment una manera de 

pensar sobre el món que guia el nostre comportament. Si comencem per veure el Lean com 

una forma de pensar sobre el món, amb la gent en el centre, llavors posem una taula realment 

gran, per així dir-ho, amb una increïble varietat d'opcions per entendre el Lean. 

Avancem. Una vegada que veiem el Lean com una manera de pensar sobre el món, centrada 

en l'ésser humà, també podem adoptar Lean com un conjunt de valors i principis que 

conformen una cultura. Aquests inclouen: 

· Respectant profundament a les persones, 

· Millorant contínuament per respecte a les persones, 

· No perdent temps i recursos perquè això deshonra a qui els donen, 

· Escoltant, incloent i desenvolupant persones, 

· Oferint qualitat als clients que atenem, i 

· Donant als treballadors l'oportunitat de crear valor que honori l'energia vital del seu 

treball.” 

 

Com afronten els agents del sector de la construcció l’aplicació del Lean? 

A la jornada, Experiències de la aplicació de Lean més enllà del LPS els ponents representen 

des de les seves organitzacions els promotors, els constructors i els projectistes, presentaran 

les seves experiències en l'aplicació dels principis Lean que han implementat agrupats en 

quatre àmbits: 

• Experiències d'establiment d'un marc col·laboratiu per al desenvolupament 

d'actuacions, mitjançant la utilització de contractes tipus IPD 

• Primers passos de la implementació de Lean en organitzacions públiques i privades 

• Aplicació d'altres tècniques LEAN: optimitzar i gestionar processos i integrar 

l'economia circular 

• La importància de la gestió de les persones en els escenaris de canvi: com fomentar 

la col·laboració 

 

La jornada compta amb el patrocini de Comsa, Ajuntament de Barcelona i Aigües del Segarra 

Garrigues i està organitzada per l’ITeC amb la col·laboració de Bimetric.  

 

Més informació a itec.cat/lean2019 
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