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Vols viure una aventura diferent?
Apunta’t amb la Carlota a 
descobrir el món de les finances 
d’una manera ben especial.

OPERACIÓ CUPCAKEOPERACIÓ CUPCAKE

APRÈN AMB LA CARLOTA
Finances, capital, empresa, accions, dividends 
o mercat de valors són paraules que ens 
envolten, però que en realitat són veritables 
desconegudes. L’objectiu del còmic és fer 
arribar aquests conceptes als lectors més 
joves d’una manera didàctica i divertida.  
Al final de la publicació, hi trobareu una guia 
de conceptes bàsics, que vol ser una bon punt 
de partida per a joves financers.

GUIA DE CONCEPTES



però no 
em preocupa, 

tomàs… 
tinc el pla

perfecte per 
aconseguir-ho!

el viatge de fi 
de curs a parís  

costa 500 €. Els meus 
pares em poden ajudar 

amb 250 €, així 
QUE me'n FALTeN

250 € MéS…

CArlota,  
finalment has 

aconseguit els  
diners per anar 
al viatge de FI  

de curs?

Carlota, com si 
em dius cent… d’on 
TRAURÀS aquesta 

fortuna?

és
clar, no?
DONCS...

…del festival
de primavera  

que organitza 
l’escola!

oh! Heu vist
quin ventríloc

més maco?

zzz…

I com ja saps, jo 
tinc una habilitat 
extraordinària

per fer…

l’escola ens deixa muntar parades 
on podem demostrar les nostres 

habilitats o vendre els nostres 
propis productes…

no!

250 €?

APROFITA EL TEU 
DIA AL MÀXIM

TALLER D’ALT 
RENDIMENT

festival de primavera.
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Els millors 
cupcakes  
del món!

Mare meva! 
NOMÉS SENTIR 

PARLAR d'aquests 
cupcakes em poso 

a bavejaaar!

muntaré una 
parada de cupcakes 
I així aconseguiré 

els diners que 
em falten.

és una gran idea! 
la gent es tornarà
boja amb els teus 

cupcakes!

vine a casa! hem 
d’organitzar moltes 

coses!

a veure, tinc els  
250 € dels meus pares…  
i per muntar la parada  

de cupcakes es 
necessiten…

… quilos de 
sucre I farina, 

llevat, unes quantes 
caixes d’ous I 

toppings variats.

a més, hem 
de comprar BASES 

DE CUPCAKES I capses 
perquè els clients se’ls 

puguin endur a casa…

XO
CO
LAT
A

SU CRE

LLET

FAR
INA

7,80 € 
QUILO

1,40 € 
dotzena

0,70 € 
quilo

1,59 € 
quilo

1,20 € 
LITRE

OPORTUNITAT  
DE NEGOCI
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però carlota… 
tot això són 
molts diners!

sumant-ho tot, 
per muntar la 

parada… fan… falta… 
MIL euros.

no t’ho  
prenguis així.  
ja buscarem  
la manera.

uI, si fins I tot és molt  
més del que necessites  
per ANAR-TE'N de viatge  

de fi de curs. això  
no quadra!

I si endrapem 
alguna cosa 

mentre pensem 
una solució?

no vull 
menjar, vull 

cridar I 
enfadar-me!

ara resulta 
que als negocis 

per guanyar 
diners abans cal

POSAR-N'HI!

mIIIIIIL 
EEEUROOOS!?

doncs 
encara queda 

el que costarà 
decorar la 

parada…

I això
que jo no soc

de mates...

PARÍS

PLA DE 
NEGOCIDEUTE
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què us passa,
que esteu tan 

esverats?

hola, 
avis!

intento trobar 
la manera d’aconseguir 
els diners que em falten 

per al viatge de fi 
de curs.

vaig tenir la idea de 
muntar una paradeta per 

vendre els meus cupcakes 
artesanals. però…

Vaja,  
que el primer  
que fa falta  
són diners.

és clar! muntar
un negoci no és una 

feina fàcil…
tothom

s’enfronta 
a aquestes 
dificultats.

cal 
dedicar-HI esforç, 

perseverança, 
atenció…

SÍ, SÍ, I 
TANT, I TAMBÉ
cal invertir-hi

diners!
però

Encara que 
és necessari 

tot això…
com a la 

rebosteria!

...és més 
complicat del 
que sembla!
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i és tenir
alguna cosa bona

per oferir!

i tu tens
un bon producte, 

carlota!

d’això, no 
n’hi ha cap dubte!

nyam!

Com fas que 
LA GENT VULGUI
posar diners… 

invertir? 

gràcies, 
IaIa… però és 

que no sé com anar
dels meus cupcakes

a la paradeta…  
sense calers…

ahhh…
s’anomena capital 

quan es tracta  
de negocis…

una… 
societat…

INVERTIR…

capital…

amb…
achshionsh?

Ѕona interessant! 
però, a veure, com 
es fa exactament?

una societat  
és… un acord, en  
el QUE diverses 

persones decideixen 
participar en un  
projecte comú. 

Inverteixen  
diners…

…amb la idea
de repartir-se 
els beneficis!

almenys
el concepte
de beneficis 
l’entenc…

negocis! Mmh…, I per
què no crees una empresa? 
Una societat, amb accions! 

Aquests cupcakes són 
deliciosos, I molta gent 

estaria disposada
a APUNTAR-S'HI 

I invertir…

...resulta 
que hi ha una cosa 

imprescindible 
perquè una empresa 

tingui èxit!

INVERSIÓ

CAPITAL
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A veure, una mica 
d’imaginació… dividirem

aquests 1.000 €, que són el 
capital que necessita la teva 

empresa, els increïbles cupcakes 
de la carlota, en 100 accions 

de 10 € cadascuna.
cal 

posar-li un 
bon nom!

tu 
inverteixes 

els 250 € que ja 
tens I compres

25 accions.

“preparem unes safates
de cupcakes perquè demà
en puguis oferir als teus 

companys de classe”.

“…a canvi d’una inversió de 10 €. 
si el negoci va tan bé com es  

preveu, no només recuperaran 
els diners, sinó que obtindran 

beneficis…”

“...Segur que veuen que és 
una bona inversió I et compren 

alguna acció”.

“Fins que corri la veu i vinguin 
CORRENTS a comprar-te-les!”

jo 
vull una 
acció!

uau! les
has venut 

totes…

estic 
supercontenta!

meva!

fet!

Ostres! 
Doncs jo me n’he 

quedat sense!

ei, jo en tinc  
tres. si vols, 
te’n venc una  

per 12 €…

jo també 
en vull!

Dona-me’n 
dues!

SI TE'N COMPRO TRES, 
EM DEIXES LLEPAR 

el paper del 
cupcake?

“són deliciosos, així QUE, QUAN 
els tastin, serà el moment 

d’explicar-los el teu projecte  
i oferir-los la possibilitat 

de participar-hi!”.

MERCAT 
PRIMARI

MERCAT 
SECUNDARI

ACCIONS
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un
moment!

jo he comprat 15 accions 
de la teva empresa. això vol 

dir que soc el màxim accionista, 
no? l’empresa farà el que

 a mi em doni la gana!

tens raó. qui
té més accions, té més 

poder de decisió.
però el cas…

…és que jo, que 
tinc 25 accions, soc 

l’accionista majoritària, 
I així I tot, no faré 

EL QUE VULGUI.

bah! tampoc 
m’interessava TANT, 

AQUEST bunyol 
d’empresa. qui 
vol les meves 

accions?

les venc a 8 €,
no m’importa perdre 

diners… de fet, 
t’enfonsaràs.

jo te’n 
compro 

dues.

Pica, oi, 
edgar?

ep! 
Qui s’apunta 
a donar-nos 
un cop de mà

a la cuina?

hi ha cinc 
accions 

gratuïtes
per als 

voluntaris.

el club de cuina 
S'HI APUNTA!

fet! 

amics… farem 
cupcakes… I farem 

història!

bé, el que 
importa és que 

ja tens els diners 
per a la parada
de cupcakes…

exacte! 
ARA TOCA LA RESTA: 

TOT AIXÒ de l’esforç I la
dedicació perquè l’empresa sigui

un èxit. per això el primer pas
és aconseguir ajuda…

CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ
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l’endemà, a classe…

…m’agradaria
que aquest audaç

projecte us l’expliqués
qui l’ha creat…

…amb les seves 
pròpies paraules. 

fem un fort
aplaudiment a…!

nois, avui vull 
parlar-vos d’una 

iniciativa molt 
interessant…

...Un alumne ha creat 
una ambiciosa societat

 amb accions per al festival. 
Després us ho explico 

tot, però…

…l’edgar! !?
gràcies, 
gràcies!

la meva gran idea 
és muntar una parada 

de rosquilles en el festival. 
I, COM QUE COSTA MOLTS 
DINERS, he pensat crear 

una societat.

a més, com que les
rosquilles seran un èxit, 

els accionistes de la meva 
societat podran obtenir 

beneficis de la seva 
inversió…

quina 
idea tan 
original!

l’edgar és un exemple
a seguir per resoldre 
problemes de forma 

creativa.
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A LA SORTIDA
de classe…

però quina 

ràbia fa 
l’edgar!

t’ha robat 
la idea, tota 

sencera!

Ja m’han
explicat això de l’edgar, 

quin mentider!

el cas és que 
jo soc accionista 

de la societat I tot 
això em preocupa.

carlota, 
tomàs!

he tingut
una idea…

i si fem cupcakes
deixant un forat al mig,

com les rosquilles?
llavors seran 

rosquicupcakes!

és genial, 
veritat? doncs sí, és 

una idea interessant.
gràcies per contribuir, 

valorarem la teva 
proposta.

rosqui-
cupcakes?

Els accionistes 
estan preocupats 
I volen ajudar. es 
juguen els seus 

diners!

però crec que és millor
mantenir el cap fred I seguir

amb la idea ORIGINAL… qualsevol 
pot muntar una empresa, però 

no totes funcionen!

Vinga, reunim 
el club de cuina 

 I anem a casa meva. 
aquests cupcakes han 
d’estar a punt demà

ben d’hora!

el festival 
de primavera ha 
de ser un èxit, 
per nosaltres 
i per qui ens 
dona suport!

d’aquesta manera,
podem competir directament

amb les rosquilles, sense
allunyar-nos de la gent que 

prefereix els cupcakes!

i a més, ha quedat
com un alumne model

davant del profe!

a més, des 
de quan l’edgar 

sap cuinar? I, 
SI NO FUNCIONA, 
els accionistes 

perdran els  
diners!

RISC

JUNTA GENERAL 
D'ACCIONISTES
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després d’una llarga
nit de feina… ei, amunt  

tots! estem a punt  
pel gran dia! cal 

preparar-ho  
Tot…

 eh?

agafeu les  
capses per servir  

els cupcakes!

ja 
està
tot 

llest!

no hi  
ha res que

pugui impedir-nos 
triomfar…

…al  
festival…  

de… prima… 
veraaa…

no… no  
pot ser! filla, 

què passa?està

surto a recollir 
el material de
la paradeta!

què?

plovent!?

VARIABLES
EXTERNES
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taller de

amb paper TALLER DE MOTIVACIÓ

manualitats

mama, això és  
la fi. Ningú comprarà 

cupcakes si està  
plovent.

 vinga, el teu pare 
I jo carregarem el 
material al cotxe 
I et portarem al 

 festival.

PERÒ, I 
la pluja?

vosaltres aneu al  
festival I prepareu-ho tot. 
Segur que tindrem alguna 

pensada.

al festival de (plujosa) 
primavera.

carlota, quin  
desastre! no para  

de ploure...

doncs sí, 
tomàs.

vinga, anima’t.  
potser podrem  
vendre algun  

cupcake…

vendre algun
cupcake? hahaha… 

i qui es pararà 
a comprar 
si plou?

Carlota, 
no et pots 

rendir!

anirà millor o pitjor,  
però tens un compromís  
amb els teus accionistes,  

i no pots girar-los 
l’esquena.
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CUPCAKES

CUPCAKES

ROSQUILLES

mira, deixa’ns  
en pau. si no vols 
esforçar-te no 
ho facis, però  
nosaltres, sí.

i tenim
molta feina

per fer.

ben dit, 
carlota.

bé, doncs
ja està llesta

la parada.
llesta, 
però 

mullada.

de cap
manera, això no

S'HA ACABAT.avI?

He portat 
ombrel·les. 
Així la gent 

podrà menjar 
els cupcakes

 a recer. 

és una
gran 
idea!

però això no
és tot… l’àvia 

ha portat…

xocolata 
DESFETA!

res ve més de
gust en un dia 
de pluja que 
una xocolata 

DESFETA.

acompanyada
d’un deliciós 

cupcake!

i tu què, edgar? 
tampoc crec que 
venguis GAIRES 

rosquilles…

hi ha una 
diferència.

experiment a banda, 
per a mi l’empresa 

I els accionistes no 
són tan importants.

ROSQUILLES

Jo ja
tinc el meu 

bitllet.
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gràcies
per tot, 

avis!
 Vinga,  

nena, lluita 
per aquests 

cupcakes.

i tant!

atenció tothom! oferta
de llançament! una tassa de 

xocolata DESFETA gratis
amb cada cupcake!

aquí tens  
EL CUPCAKE 

I LA TASSA de 
xocolata.

DONA'M dos
cupcakes. un de 

xocolata I un altre  
de fruites del  

bosc.

JO EN VULL cinc
de nabius I un  
de taronja.

Encara 
en queden de 

vainilla?

SÓN 
deliciosos!

carlota, la idea  
de la xocolata  

funciona molt bé.

sí, no 
donem 

l’abast…

em sembla 
que a ALGÚ 
ALTRE NO LI 
VA TAN BÉ…

escolta, edgar… 
ens expliques això 

que en realitat 
l’empresa no 

t’importa.

glups!

ROSQUILLES

MÀRQUETING

GESTIÓ
RESPONSABLE
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passa la llarga 
jornada I el dia
es va aclarint.

quin exitàs!  
hem venut tots 

els cupcakes. No 
en queda ni un!  estic  

esgotada, però 
superfeliç!

encara falta 
posar en ordre tots 
els comptes I pagar 

els accionistes.

sí, exacte.

hem venut 
700 cupcakes a 5 € 

cadascun, total 
3.500 €.

la societat té
 100 accions de 10 €…
 així que cada acció 
ha obtingut més del 

doble de benefici!

Els que 
tenien una ACCIÓ 

DE 10 € ARA EN 
TINDRAN UNA 

DE 35 €.

i els que van 
comprar les que 

l’edgar venia a 8 € 
fins I tot tindran 

més benefici!

i sobretot, el més 
important: ja tens els 

diners per anar al  
viatge de fi de curs 

a parís.

Ѕí, ja he passat 
per la secretaria de 
l’escola a recollir 

el meu bitllet!

REPARTIMENT 
DE BENEFICIS
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uauh! al final  
ho he aconseguit!  
anem de viatge de 

fi de curs!

Ha, ha, ha!  
ENS HO PASSAREM 

MOLT BÉ.

sí, bé… haig  
de confessar-te 

una cosa…

jo no faré el viatge… 
tampoc tenia els 

diners… igualment...

…estic
content i

sé que t’ho 
PASSARÀS
molt bé.

…d’això no 
N'HI HA cap 

dubte…
ah, és clar!

He, he, 
seguiré recollint 

això!

...perquè
tu també 
vindràs!

però com has sabut
que no aniria de viatge?  

si no t’havia dit res!

au! és que  
m’haurien tret el  

títol de millor amiga  
si no me n’hagués  

adonat…

això I El màster 
de cupcakes no crec 
que els perdis maI!

ha, ha, 
ha!

carlota, 
tens dos 
bitllets!

vaig parlar amb els 
ACCIONISTES, I la majoria  

van estar d’acord que 
el viatge no SERIA TAN 

DIVERTIT si tu no venies. 
I han decidit pagar-te 

el que et falta.

Fi

CUPCAKES

CUPCAKES

ÚS DELS
BENEFICIS
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Les accions són les parts propor-
cionals en les quals es divideix el 
capital d'una societat anònima. 
L'empresa pot vendre aquestes 
accions a terceres persones, físi-
ques o jurídiques, i representen la 
propietat que aquestes posseeixen. 
Aquests títols de propietat, en el cas 

de societats cotitzades, es venen i 
compren en el mercat de valors, 
que sovint s'anomena “la borsa”. Els 
accionistes, que són els propietaris 
de les accions, tenen dret a estar in-
formats, a exercir el vot en les juntes 
generals d'accionistes i a cobrar un 
dividend, si es reparteix.

Òrgan de direcció i adminis-
tració de les societats mer-
cantils. Els seus membres han 
de ser ratificats per la Junta 
General d'Accionistes.

Els companys de la Carlota li 
donen diners (capital) perquè 
la seva empresa funcioni a 
canvi d'accions. El club de 
cuina aporta el seu temps, 
també a canvi d'accions. Tots 
ells inverteixen en l'empresa.

La inversió necessària per or-
ganitzar aquesta empresa o 
emprendre aquesta activitat 
es diu “capital”. La paraula 
capital té diversos significats, 
però aquí ens referim sola-
ment a aquest.

La inversión necesaria para 
organizar esa empresa o 
emprender esa actividad se 
llama “capital”. La palabra 
capital tiene varios significa-
dos, pero aquí nos referimos 
solo a ese.

Si no disposen de diners, les 
empreses poden sol·licitar 
préstecs o crèdits per realitzar 
la seva activitat. L’endeuta-
ment és la suma dels crèdits 
que l’empresa contreu amb 
tercers (bancs, empreses, per-
sones…).

Abans d’emprendre qualsevol 
activitat econòmica, es fa un 
estudi de les despeses a les 
quals s’haurà de fer front i 
dels possibles resultats que es 
poden obtenir, així com de les 
eines que es faran servir.

Quan s'estudien els objectes 
i els serveis que es compren 
i es venen, es pot tenir la 
idea d’un objecte o producte 
genial. Quan pensem “segur 
que es vendria molt” o “fa fal-
ta”, s’ha vist una oportunitat 
de negoci.

LA IDEA

LA SOCIETAT

EL MERCAT 
DE VALORS EN ACCIÓ

OPORTUNITAT 
DE NEGOCI

PLA DE 
NEGOCI

INVERSIÓ

CAPITAL DEUTE

CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓACCIONS

 

GUIA DE 
CONCEPTES

OPERACIÓ CUPCAKE 

GUIA DE 
CONCEPTES

li he comprat 
una acció a la 

carlota pel seu 
valor inicial,  

10 €.
però l'he

venut a en karim 
per 10 € perquè 
necessitava els 

diners.

Jo li he
comprat a la 
karen per fer 

un favor.

Jo l’he venut a 
en Lluc per 12 €, 
I així he guanyat 

alguna cosa.

I l’he venut a 
l’ISAAC per 9 €, 
PERQUÈ NO CREC 

EN AIXÒ DELS 
CUPCAKES.

n’hagués 
pagat 14 €! ELS 
CUPCAKES SÓN 

UN NEGOCI 
SEGUR!

(segueix)

19



És el màxim òrgan de govern 
de l’empresa i és on es prenen 
les decisions clau per al seu 
funcionament. Participar-hi és 
un dret i una responsabilitat 
de l’accionista. 

Si hi ha beneficis, es reparteixen 
proporcionalment entre els accio-
nistes segons les accions que tin-
gui cadascun. Primer es cobriran 
les despeses i després es decidirà 
si es reparteixen els beneficis en 
forma de dividends o si es rein-
verteixen en el negoci.

Quan ja s'han repartit els be-
neficis, cadascú en fa el que 
vulgui (per exemple, invertir 
en una nova empresa). De 
vegades, els accionistes po-
den decidir destinar part dels 
seus beneficis a una finalitat 
social.

Els dirigents de la societat han 
de fer el millor treball possible 
en benefici dels accionistes de 
l'empresa, dels seus clients, 
dels seus empleats i del con-
junt de la societat.

Molts negocis necessiten 
condicions concretes per fun-
cionar… per exemple, un dia 
assolellat! Moltes de les cir-
cumstàncies que succeeixen 
no es poden preveure quan 
l'empresa passa dels papers a 
la realitat.

Per arribar al públic, en aquest 
cas als potencials clients dels 
cupcakes, cal comunicar molt 
bé què s’ofereix, quant val, 
la qualitat del producte… La 
publicitat i el màrqueting es 
dediquen a això.

És el mercat financer en què 
es venen per primera vegada 
els títols de propietat de les 
empreses com la de la Carlota. 
Les accions negociables tenen 
totes el mateix preu quan es 
venen al mercat primari.

EL NEGOCI ESTÀ EN MARXA

EL MERCAT

AL FINAL DEL CAMÍ

ELS COMPTES  
DE LA CARLOTA

ELS COMPTES  
DELS ACCIONISTES

MERCAT 
PRIMARI

JUNTA GENERAL 
D’ACCIONISTES

VARIABLES 
EXTERNES MÀRQUETING

GESTIÓ 
RESPONSABLE

REPARTIMENT 
DE BENEFICIS

ÚS DELS 
BENEFICIS

OBJECTIU

VIATGE A PARÍS: 500 €
CAPITAL INICIAL (CEDIT PELS PARES): 250 €

PARADETA DE CUPCAKES
INVERSIÓ: 1.000 € (100 ACCIONS DE 10 €)

CARLOTA: COMPRA 25 ACCIONS (CEDEIX 5 ACCIONS)
CLUB DE CUINA: 5 ACCIONS CEDIDES A COST 0

ALTRES ACCIONISTES: 75 ACCIONS

LIQUIDACIÓ DE LA PARADA de cupcakes
VENDA: 700 CUPCAKES A 5 € CADASCUN

INGRESSOS: 3.500 €
PREU FINAL DE L'ACCIÓ: 35 €

GUANYS DE LA CARLOTA
CADASCUNA DE LES SEVES 20 ACCIONS

VAL 35 €, AMB LES QUALS RECUPERA 700 €

Invertir en una empresa com-
porta sempre assumir el risc que 
el seu projecte no triomfi. Si ens 
convertim en propietaris d'una 
societat anònima cotitzada tin-
drem drets econòmics sobre els 
seus beneficis, però també hau-
rem d'estar disposats a assumir 

pèrdues en la nostra inversió si 
l'empresa funciona malament 
o plega.

RISC

És la part del mercat de valors on 
es duu a terme la compravenda 
de les accions quan ja s'han 
venut per primera vegada al 
mercat primari. Les accions que 
cotitzen al mercat de valors, a la 
borsa, es poden comprar i ven-
dre tantes vegades com es vul-

gui. El preu pot variar respecte 
al que es va registrar al mercat 
primari. Seran més cares o més 
barates segons la llei de l'oferta 
i la demanda. A més demanda i 
igual oferta, el preu serà més alt, 
i a menor demanda, el preu serà 
més baix.

MERCAT 
SECUNDARI

Jo vaig  
comprar dues 

accions, una per  
8 € a l’edgar I una 

altra per 12 €  
a l’isaac.

pEr la  
de L'edgar he 
GUANYAT 27 €
(35 € - 8 €)!

I per  
la de l’isaac  

he guanyat 23 € 
(35 € - 12 €)!
bon negoci!

(segueix)

(segueix)
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LA CARLOTA VOL ANAR DE 
VIATGE DE FI DE CURS, PERÒ 

TÉ UN PROBLEMA… ECONÒMIC. 
DESCOBREIX EL MÓN DE LES 

FINANCES AMB AQUESTA HISTÒRIA 
D’AVENTURES I DE CUPCAKES!




