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La persistència de la caiguda del consum 
posa el sector en una situació delicada 

 
• L’ús de ciment a Catalunya als darrers 12 mesos és el mateix que hi 

havia al 1965, fa 47 anys 
 

La crisi del sector de la construcció al nostre país no presenta cap signe de reversió, ni tan sols 
de fre. Les dades recollides per Ciment Català durant el mes d’agost fan palès que, lluny 
d’estabilitzar-se en una caiguda que ja supera de llarg el 70% des de 2007, el consum a 
Catalunya ha tornat a baixar un 29% en relació al mateix mes de 2011.   

Per a entendre en tota la seva magnitud el dramatisme de la situació n’hi ha prou amb explicar 
que els pocs més de 2,15 milions de tones de ciment consumides a Catalunya durant els 
darrers 12 mesos equivalen al consum de l’any 1965. Llavors, però, ni el nivell de vida ni la 
població (poc més de la meitat d’ara) es podien comparar amb l’actualitat. 

La situació de la indústria és extremament delicada, i tot i que les empreses han procurat 
mantenir al màxim l’ocupació, la regulació de llocs de treball esdevé inevitable. Sobretot, 
perquè no hi ha expectatives en el curt termini de reactivació en la construcció ni de vivendes 
ni d’infraestructures. 

 

 

Dades en tones i referides al mercat català  
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Agost 2012
% Variació 
respecte a 
agost 2011

Acumulat 
2012

% Var. 
respecte a 
acumulat 

2011

Any mòbil 
(darrers 12 

mesos)

% Var. 
respecte a 
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Producció de clínquer 376.256 1,7% 2.993.659 2,7% 4.072.692 -5,1%
Producció de ciment 232.731 -15,5% 2.236.999 -21,6% 3.342.381 -24,1%
Consum de ciment 146.879 -26,7% 1.392.046 -29,3% 2.158.681 -29,0%
Importació de ciment i clínquer 654 -2,5% 3.862 -91,8% 6.756 -91,1%
Exportació de ciment i clínquer 158.992 -14,3% 1.583.112 29,2% 2.107.400 17,1%


