
JORNADA
D’INNOVACIÓ

INTRODUCCIÓ AL LEAN MANAGEMENT I 
PRESENTACIÓ DEL CAS D’ÈXIT DE FLUIDRA

Data

Les empreses són organismes vius que estan en 
constant canvi i adaptació. Cadascuna d’elles es 
troba en un context particular, amb unes 
necessitats i problemàtiques específiques, i les 
solucions no es troben en receptes estàndard ja 
existents.
El Lean Management, entès com una filosofia de 
treball i no com una caixa d’eines, permet donar a 
la vostra empresa una orientació innovadora capaç 
de convertir les dificultats en oportunitats de 
millora, tot establint un nou sistema de gestió i 
promovent un canvi cultural que facilitarà 
l’augment del nivell de competitivitat de la seva 
empresa.
Unim esforços per promoure el 
desenvolupament tecnològic, la innovació i una 
recerca de qualitat. 

Conèixer els fonaments del Lean 
Management 
Entendre els actors que possibiliten 
un canvi cultural 
Descobrir les eines principals 
mitjançant una simulació pràctica 
Reflexionar sobre com aplicar-lo en el 
seu context 

9:00

La jornada està dirigida a :

Si volen confirmar la seva assistència contactar per email a erojas@cambragirona.org 
o al telèfon 972 418500. 

31 de Maig
Hora de 9h00 a 14h00
Lloc Cambra de comerç de Girona

OBJECTIUS

PROGRAMA DE LA JORNADA

INSCRIPCIONS

Recepció dels participants

9:30 Benvinguda i presentació del programa 
InnoCámaras
Sr. Domènec Espadalé - President de la Cambra 
de Comerç de Girona

9:45 Els Fonaments del Lean Management
Sr. Marc Castanyer i Sr. Marc Roig - Valessentia

11:15 El cas d’èxit de Fluidra
Sr. Marc Albajar - Head of Lean & Quality 
Management de Fluidra

11:45 Descans

12:00 Simulació pràctica d’un procés productiu
Sr. Marc Castanyer i Sr. Marc Roig - Valessentia

13.50 Cloenda 

Direcció General, Operacions, Industrial...
Responsables de Millora, de Producció, 
de Supply Chain, de Qualitat...
Professionals d’organitzacions 
orientades a una cultura de millora
Qualsevol persona que es vulgui 
introduir als conceptes de la filosofia 
Lean

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Una manera de fer Europa


