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El consum de ciment es recupera després del 
confinament, però encara cau un 7% al maig 

 

 

• Dràstica reducció de la producció (-14%) per ajustar els estocs a la menor 
demanda actual, tot esperant que la represa econòmica ajudi a mantenir 
els llocs de treball 

  

 

Barcelona, 22 de juny de 2020.- Els efectes de l’estat d’emergència a causa de la pandèmia de 

la Covid-19 continuen afectant la indústria catalana del ciment. Tot i que les estadístiques no 

són tan dures com a l’abril (on el mercat domèstic es va desplomar un 59%), el consum encara 

ha retrocedit un 7% el passat mes de maig respecte del mateix mes de l’any anterior. L’escenari 

de paràlisi de l’economia ha portat les empreses a reduir notablement la seva producció, que ha 

baixat un 14% al maig, i també a multiplicar els seus esforços exportadors, malgrat la mínima 

rendibilitat d’aquestes operacions, llastades per la manca de competitivitat a causa dels costos 

energètics. Al mes de maig, les vendes de ciment i clínquer als mercats exteriors es van més que 

duplicar (+121%), però així i tot acumulen un descens del 21% en el conjunt de l’any mòbil (12 

darrers mesos comparats amb els 12 anteriors). 

Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, reitera “la importància de la Construcció 

per al manteniment de llocs de treball”, donat que aquest és un sector que indueix activitat 

econòmica en el conjunt de la societat. Fernández Capo recorda que la situació actual “és molt 

compromesa” i insisteix “en la necessitat d’actuar. Continuem per sota de la normalitat, amb 

un consum interanual de ciment de poc més de 2 milions de tones, més d’un terç inferior a la 

mitjana històrica de les darreres dècades”. És per això que reclama que “se segueixi impulsant 

l’obra pública més enllà del curt termini”, com fórmula tant per a la represa econòmica nacional 

com per a dotar la societat del conjunt d’infraestructures imprescindibles per a afrontar les 

mancances desvetllades durant l’emergència sanitària. 

Malgrat la difícil conjuntura actual, la indústria catalana del ciment segueix avançant cap a la 

neutralitat en carboni, d’acord amb el Green Deal impulsat per la Unió Europea. L’esforç inversor 

que aquesta millora representa -tant en I+D+i com en l’aplicació de noves tecnologies- no podrà 

ser sostingut per les empreses si no canvien les pessimistes expectatives que hi ha ara mateix. 

Només una decidida actuació de les administracions públiques, promovent el desenvolupament, 

edificació i manteniment de les infraestructures, permetrà al sector acomplir els seus objectius 

mediambientals. 

 

 


