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La producció de ciment a Catalunya es 
redueix gairebé la meitat en un any 

 
• La caiguda de l’activitat al sector, degut a l’ensorrament del 

consum, posa en perill la supervivència d’algunes fàbriques 
 

El turment que viu la indústria del ciment sembla no tenir aturador. Segons les dades 
estadístiques provisionals recollides per Ciment Català,  el consum durant el mes d’octubre ha 
caigut a Catalunya un 17,2% respecte del mateix mes de 2011. En la mateixa comparació pot 
observar-se que l’escassa demanda del mercat interior ha portat les fàbriques a reduir la 
producció un 46%, una xifra que palesa la profunditat de la crisi que travessa el sector. 

Aquestes dades tan negatives fan difícil, fins i tot, que durant l’any 2012 s’assoleixi la quantitat 
de 2 milions de tones de consum de ciment a Catalunya, tot just una quarta part del que es va 
utilitzar l’any 2007. Les perspectives a curt i mitjà termini no són gens encoratjadores, i els 
directius de la indústria preveuen que les caigudes amb índex de 2 dígits es mantindran durant 
tot l’any 2013. 

La dràstica i dramàtica caiguda del negoci posa en perill la continuïtat dels centres productius i, 
en conseqüència, l’activitat i l’ocupació que indueixen. L’asfíxia financera que provoca la 
situació fan inviables alguns projectes empresarials, que es veuen obligats a afrontar dures 
mesures de regulació per intentar adaptar-se a unes condicions de mercat que no paren 
d’empitjorar. 
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Producció de clínquer 199.987 -31,4% 3.442.609 -1,8% 3.931.647 -3,4%
Producció de ciment 174.299 -46,0% 2.601.242 -24,8% 3.101.862 -26,4%
Consum de ciment 157.383 -17,2% 1.689.320 -29,1% 2.045.221 -29,8%
Importació de ciment i clínquer 499 -36,0% 4.960 -89,8% 6.959 -89,3%
Exportació de ciment i clínquer 137.754 -20,7% 1.917.608 25,5% 2.138.922 19,9%


