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el sector de la construcció segueix sent un àmbit tradicional. No només per la tec-
nologia emprada en els processos d’edificació, que no han canviat substancialment 
en els últims decennis, sinó també perquè l’edificació afecta a la forma que tenim de 
viure i relacionar-nos.

Es tracta per tant, d’una indústria molt conservadora en la qual qualsevol canvi és 
analitzat amb molta cautela. La innovació i les noves tecnologies han canviat la for-
ma en què vivim i sembla evident que la construcció hauria de poder adaptar-se a 
aquesta nova societat digital, on les persones tenen una influència cada vegada més 
forta perquè la tecnologia ho permet.

Les xarxes socials, la digitalització, i la resta d’avanços tecnològics afavoreixen 
l’automatització de molts processos industrials, de logística i d’organització de la feina. 
La indústria té suficients eines per poder conèixer els hàbits i les preferències dels 
seus clients; d’uns clients que ja viuen digitalitzats i exigiran cada vegada més.

En aquest sentit, el model productiu Lean Construction es presenta com una eina 
que permet obtindre millores objectives en qualitat, termini i cost.
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09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 10:15 El Lean Construction

Sr. Miguel Ángel Gonzalo
Director Àrea Construcció de l’ITeC

Sra. Montse Durán
Cap de Projecte Lean de l’ITeC

10:15 -  10:45 Eficiència energètica en edificis

Sr. José Manuel Domínguez
Responsable de prescripció de Nedgia

10:45 - 11:15 Solucions per a un habitatge eficient

Sra. Carmen Vera 
Responsable de prescripció de Saint Gobain placo

11:15 - 11:45 Pausa-Cafè

11:45 - 12:15 Experiència pràctica en l’aplicació del sistema Lean

Sra. anna Guanter
Directora de Innovació Immobiliària de SDIN

12:15 - 12:45 La connectivitat de les llars

Sra. Miryam Salvador
Architects & ID Channel Manager de Schneider Electric

12:45 - 13:15 El futur de l’edificació

Sr. Jordi Sanuy
Director de Qualitat de l’Edificació 
de la Generalitat de Catalunya

13:15 - 13:30 Col·loqui global
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