
                 1 

 

                                                    COMUNICAT DE PREMSA 
 

Oficina de Premsa · Ciment Català 
València 245, 3er, 5a · Barcelona - 08007 · Tel. 93 243 08 35 

premsa@ciment-catala.org 

1 

Els primers 6 mesos de pandèmia redueixen el 
consum de ciment un 17% a Catalunya 

 

 

• Ciment Català reclama que les ajudes europees es destinin a la 
construcció d’infraestructures “com a millor fórmula per assegurar la 
recuperació econòmica” 

  

 

La indústria del ciment a Catalunya 

Resultats  

Març-Agost* 
2020 2019 

Variació 

absoluta 

Variació  

en % 

Producció 1.539.689 1.767.684 -227.995 -12,9% 

Consum 955.536 1.151.336 -195.800 -17% 

Exportacions 887.685 856.201 -31.484 3,68% 

 

* Dades provisionals. Quantitats en tones. 

 

Barcelona, 13 d’octubre de 2020.- Els efectes de l’aturada de l’activitat a causa de la pandèmia 

de la Covid-19 han estat negatius per a la indústria catalana del ciment. El consum a Catalunya 

s’ha reduït en 195.800 tones (un 17%) durant els mesos de març a agost de 2020 en comparació 

amb el mateix període de l’any anterior, segons les dades provisionals del Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme. Tot i que als darrers mesos s’ha atenuat la caiguda del consum de ciment (a 

l’agost va ser del 3,3%), el consum interanual (els darrers 12 mesos) se situa en poc més de 2 

milions de tones, menys de 270 kg per càpita, gairebé un terç inferior a la mitjana de la Unió 

Europea, que és de 377 kg. 

Les fàbriques catalanes han hagut d’ajustar la producció, que s’ha reduït prop d’un 13% durant 

aquests primers 6 mesos de pandèmia. Només les exportacions s’han mantingut, si bé en un 

nivell molt baix, després de la forta caiguda experimentada al 2019. 

Les perspectives per al futur immediat del sector són incertes. Salvador Fernández Capo, 

president de Ciment Català, afirma que “el restabliment de la nostra indústria i del sector de la 
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Construcció en conjunt passa per dedicar una bona part dels 140 mil milions d’euros que rebrà 

Espanya del Mecanisme de Recuperació de la Unió Europea a la promoció i licitacions d’obra 

pública i d’habitatges”.  

Per al president de la patronal catalana “és urgent i imprescindible apostar per la Construcció 

tant per a reactivar l’activitat i l’ocupació, com per consolidar la competitivitat del país en un 

nou escenari mundial marcat per la transició energètica, la lluita contra el Canvi Climàtic, la 

digitalització de les empreses i la disponibilitat d’infraestructures logístiques i sanitàries que 

minimitzin futures emergències”. 

 

 

 

 


