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Les dades sempre poden empitjorar 
 

• Per primera vegada des que es recullen les estadístiques (any 1960) 
el consum anual per càpita se situa per sota dels 200 quilos 

 

Mes rera mes, la situació de la indústria del ciment a Catalunya empitjora. Quan sembla 
que ja no queden registres negatius per superar, les dades s’entesten a demostrar que sempre 
és possible anar més malament. En el passat mes de febrer, la xifra simbòlica que la crisi ha 
esfondrat és la del consum per càpita: per primera vegada a la història, s’ha situat per sota dels 
200 quilos per habitant i any. Des de 1960, la indústria disposa d’un sistema de recollida de 
magnituds operatives: en cap d’aquests 54 anys d’estadístiques acumulades apareix un 
consum anual per càpita tan baix com el que s’ha obtingut als 12 darrers mesos. 

Les dades provisionals del mes de febrer, recollides per Ciment Català, col·loquen les 
empreses en una posició delicada: només 104 mil tones de consum de ciment a Catalunya 
(caiguda del 23% respecte l’any 2013). Amb una tan minsa demanda, la continuïtat de les 
fàbriques catalanes no està assegurada, ja que les empreses que hi operen –totes elles 
pertanyents a grups multinacionals- podrien optar per la deslocalització de l’activitat a altres 
zones de l’estat amb un més gran dinamisme del mercat domèstic. 

De fet, i això ja dura 6 mesos, la caiguda del consum a Catalunya és el doble de la que es 
produeix en el conjunt d’Espanya. Un fet que només s’explica per la limitadíssima obra pública 
que es desenvolupa al país, tant la que licita el Govern Central com la que promou la 
Generalitat. Si aquesta tendència no es capgira i ho fa aviat, el manteniment de l’ocupació i del 
teixit industrial que generen les fàbriques de ciment esdevindrà complicat. 

 

Dades en tones i referides al mercat català 
(*) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català 
 

Barcelona,  19 de març de 2014 

Consum de 
ciment

Exportació de ciment 
i clínquer (*)

Febrer 2014 104.223 257.530
% Variació respecte a Febrer 2013 -23,3% 155,2%

Acumulat 2014 214.112 540.094
% Var. respecte a acumulat 2013 -22,7% 123,0%

Any mòbil (darrers 12 mesos) 1.463.998 1.874.206
% Var. respecte a any mòbil anterior -20,4% -7,2%


