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Població
•
•

•

La població de Cardona ha disminuït els últims anys. El
decreixement s’ha anat desaccelerant, arribant a ser nul l’últim
any.
Les causes de la pèrdua de població són per ordre d’importància
la migració interna (sobretot de dins la comarca) i la taxa de
creixement natural negatiu. La immigració exterior equilibra la
balança però ha estat insuficient fins l’any 2005. El 2006 ja hi
ha un canvi de tendència i per tant un creixement de població.
S’observa un envelliment de la població, accelerada en els
últims anys. Ha disminuït el nombre de persones en les franges
de 0 a 30 anys i el nombre de persones de més de 50 anys s’ha
mantingut estable. Produint-se així un envelliment ( la mitjana
d’edat ha passat de 40 a 45 anys) i una desestructuració de la
piràmide d’edats.

Mercat de Treball
•
•

•
•
•
•

S’ha produït un increment en el nombre de llocs de treball a
Cardona del 9.8%.
La taxa d’autosuficiència de Cardona és del 87% xifra molt
superior al de la comarca del Bages (57%) .La Taxa de
autocontenció és del 54%, exacta a la de la comarca del
Bages.
La ocupació es distribueix per ordre de importància en el
comerç i serveis, indústria i construcció.
La contractació ha evolucionat de forma positiva en nombre de
contractes, i també en temporalitat rebaixant la taxa de
contractes temporals de 55% al 42%.
La taxa d’atur de Cardona sobre la població total és molt
inferior a la de la Comarca del Bages (de 1% a 1.5%), es
podria considerar friccional.
L’evolució de l’atur de Cardona segueix un comportament quasi
igual al de la Comarca del Bages.
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•

L’atur és més present en dones que homes (66% a 44%). Les
franges d’edat més afectades són les de 50 a més de 59 anys.
Els treballadors menys qualificats i amb menys nivell d’estudis
són els que presenten més desocupació, aglutinada sobretot el
sector terciari.

Activitat Econòmica
•
•
•
•
•
•
•

L’activitat econòmica de Cardona ha registrat un augment
notable els últims anys (8,51%).
El creixement s’ha donat en totes les branques d’activitat de
manera parallela no produint-se així canvis en l’aportació de
cadascuna al conjunt de l’activitat econòmica.
En nombre d’empreses de Cardona s’ha mantingut estable, amb
lleugeres variacions a l’alça.
La Ramaderia segueix tenint un pes important en el conjunt de
l’economia del municipi.
Els índex sintètics (pes de l’economia de Cardona sobre el total
de l’Estat Espanyol) han registrat augments en tots els casos,
guanyant pes sobre el conjunt de l’Estat.
L’Índex d’activitat turística ha sofert un augment molt notable,
sent el més dinàmic respecte els altres.
L’índex d’activitat econòmica ha augmentat 2 punts els últims 5
anys, situant-se en el màxim l’any 2006 (11).
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