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La Carlota serà la consellera delegada 
de l’hort escolar... Descobreix v amb 
aquesta història de verdures i kiwis!

APRÈN AMB LA CARLOTA
Les paraules finances, bancs, capital, empresa, 
accions, dividends o mercat de valors ens 
envolten, però en realitat són veritables 
desconegudes. L’objectiu d’aquesta sèrie de 
còmics 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 un bon punt de 
partida per a joves financers. 

LES FINANCES DE LA CARLOTA

OPERACIÓ 
JUNTA

OPERACIÓ
JUNTA

GUIA DE CONCEPTES
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Des que vam  
començar amb AulaBank,  

tots a l’insti saben de què  
va això d’emprendre, què  

és una acció i perquè  
serveix un banc.

HORTS URBANS:  
UN FUTUR REAL

Barri Tub CAT

COM CULTIVAR  
UNA COLIFLOR?

DOCUMENTAL:  
CULTIU DE  
PROXIMITAT

AMIGURUMIS:  
MITE O REALITAT?

ENTREVISTA A LA CARLOTA

EMPRENEDORES

El Brillis
6.781 subscriptors

571 8 SUBSCRIURE’S

Emprendre!  
Empresa!  

Accions! Bancs?  
Es tracta de  
diners, oi?

Bé, les  
empreses ofereixen 
un servei. Si van bé,  

hi ha beneficis,  
i llavors...

... es poden  
repartir entre  

els accionistes,  
fer-los servir per  

a finalitats socials, 
reinvertir-los...  

mil coses!

Escolta,  
Carlota... 

Sí... Crec que  
podria fer-ho...

no 
 t’oblidis 

de parlar de  
l’equip...

Hola, gent! Aquí  
teniu el BRILLIS, 

amb tot el que mola, 
 i avui m’acompanya 

la Carlota, 
 l’emprenedora pro  

del barri.

Hola!



2

CONVOCATÒRIA 
DE JUNTA

JUNTA GENERAL 
D’ACCIONISTES

CAPITAL  
SOCIAL

Ja saps que L’any  
passat es va constituir 
l’empresa HORT, SA, i ara  

volem ampliar-la més enllà
de les tasques d’en  

Cèsar i la Flora.

Que bé! Així hi  
haurà fons per a viatges  

de final de curs o  
extraescolars!

Hola,  
Carlota!

Em sembla 
supercool... jo 

encara no he anat 
mai a cap junta... És  
que estic fent un 
curs de guitarra  

creativa...

és clar, 
 noia, tu a  

la teva.

Ei, Tomàs...  
has vist això de  
l’ampliació de  

capital? El
què?

Ah, sí, l’hort.  
No compteu amb  

mi, que estic pelat...  
Crec que només 
tinc una acció!

L’endemà al matí,  
prop de l’insti...

I així...

Hola,  
àvia de la  
Carlota!

Volem ocupar  
tot el solar del  

costat de l’insti. Així que 
 convocarem una Junta  

Extraordinària...

... i proposarem  
una ampliació  

de capital.  
Emetrem noves 

accions!

HORT, SA
SOM ELS TEUS TOMÀQUETS
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TIPOLOGIA 
D’ACCIONISTES

TIPOLOGIA  
DE JUNTES

A quina  
hora s’acaba,  

la junta?

Hola!  
Què m’he  
perdut?*

Vaja!  
CEO?

Tot! Ja han  
parlat de l’ampliació  
de capital i dels nous  

nomenaments...

Passen els dies.

I algú altre, ja 
se’n preocuparà 
quan tingui 
temps.

Fins que arriba el dia...

D’altres 
s’enduen una 
sorpresa...

La documentació de la 
Junta Extraordinària arriba 
als accionistes. Alguns  
es preocupen molt...

... i l’hora.

La Junta!

Des de  
quan cal tanta  

complicació  
per plantar 
tomàquets?

SALA 
D’ACTES

CURS  
DE 

GUITARRA 
CREATIVA

HORT, SA
MÉS ENLLÀ  

DELS TOMÀQUETS

DO
CU

ME
NT

S 
JU

NT
A

*Un cop comença la Junta, si es  
pot entrar, només és com a oient.
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CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ

TIPOLOGIA DE  
CONSELLERS

“El profe de mates 
és un conseller 

independent.”

“El DIRE és 
el secretari 
del Consell 

d’Administració.”

“En Lluís és un 
dels consellers 

dominicals...”
“... i la teva àvia  

és la presidenta.”

Ui, al final no  
he tingut temps  

de revisar la  
documentació...

Això,  
almenys, ja ho  

sabia. Perdona, para 
un moment. Què  
has dit que és,  

en Lluís?

En Lluís  
representa l’Edgar. 

Resulta que té un piló 
d’accions i, per tant, 

hi ha un conseller que 
el representa.

Doncs ja  
s’han acabat les 

votacions. Mira, aquí  
tens el Consell  
d’Administració...
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CONSELLER  
DELEGAT O CEO

ORDRE  
DEL DIA

RESULTAT  DE VOTACIONSA FAVOR
86%ABSTENCIÓ 10%EN CONTRA 4%

Els  
accionistes  
creiem en  

tu!

Es publiquen 
els acords...

Queda 
aprovada

l'ampliació 
de capital
d'Hort, SA!

... s’ha  
aprovat gairebé  
per unanimitat...  
La Carlota serà  

la CEO!

Ah... no ho 
sabies? Doncs
era a l’Ordre  

del Dia...Quèèè?

Felicitats!

Seràs  
la millor  

CEO.

I ara, el resultat  
de la votació per  

nomenar el Conseller 
Delegat, o sigui,  

el CEO de  
l’empresa.

HORT WEB

ACORDS DE  

LA JUNTA 

EXTRAORDINÀRIA

NOVA  

CEO!

Queda  
ben clar a les  

votacions...
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COMITÈ DE 
DIRECCIÓ

TOMÀS = BÀSQUET

És a la  
documentació! 

S’anomena "Comitè 
de Direcció".

I l’Emma, podria 
ocupar-se de la 

comunicació?

I en Cèsar ho  
sap tot sobre  
els cultius...

La Flora porta 
l’hort... ho pot 

seguir fent!

La Martina 
va ser capaç 

d’organitzar la 
seva empresa...

En Karim  
és un crack en 

comptabilitat... ara  
porta Aulabank.

Àvia! 
Vols 

dir que 
és bona 
 idea...?

...

... però  
això no són  

cupcakes!* No  
sé ni per on 
començar!

Ser CEO 
d’acord, 
ja ho he 
 entès...

És el  
mateix,  

Carlota:  
l’hort és una 
empresa, que 

ofereix un  
producte.

A més,  
no ho has de 
fer tu sola. 
què esperes  
per reunir  
l’equip?

Ja has 
vist que els 
accionistes 
creuen que 

pots 
fer-ho!

A dirigir,  
noieta!

Anem a 
per totes, 

Comitè!
Sí!

Sí!

Primer 
una selfie,  
d’acord?

DIRECTOR DE FINANCES

DIRECTORA DE MITJANS

DIRECTORA DE PRODUCCIÓ

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ

DIRECTORA DE COMUNICACIÓ

Gràcies, 
àvia!

... i es fa 
l’ampliació 
de capital.

HORT, SA
TOMÀQUETS I ENCIAMS

*Veure “Operació Cupcake”.
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PLA 
ESTRATÈGIC

I, així, en Cèsar 
organitza el cultiu...

La Flora és la reina 
de la sostenibilitat...

I l’Emma no para 
de fer fotos.

Pot venir  
a treballar  
a l’hort, el 
 meu avi?

Digues-li  
que parli amb  
la Martina! El  
Pla Estratègic 

preveu que  
l’hort sigui  
una iniciativa 

col·laborativa.

Kiwis...?

Kiwis!
Tàperes no,  

kiwis! Tinc prou accions  
per poder opinar. Has vist  

que tinc representació  
al consell?

Edgar!  
Com li deia a l’Isaac,  
el Pla Estratègic ja  

està traçat, ara no em  
vinguis amb cultivar  

tàperes...

Doncs, 
si tens  

alguna iniciativa,  
la portes  
a la Junta  
General!

Perdona,  
que  

cultivareu  
tàperes?

El Pla  
Estratègic 

no ho preveu, 
de moment.

Per cert... parlant  
de cultivar coses...  

tinc una idea especial  
perquè l’hort sigui  

rendible...

Edgar...?
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Un altre  
que em ve amb  

aquesta bajanada de 
l’hort! La Carlota 

és molt maca, 
però què en sap,  
ella, de fruites i 

verdures?

Per cert,  
Cèsar, saps  

que el clima del  
barri és ideal  
per cultivar  

kiwis?

      Tu saps de    
    què vivim? i em  
     vols fer la  
    competència?

Pare,  
resulta que a  

l’hort, a més de  
jubilats, també hi  
poden treballar  

alumnes fent  
hores. Crec  

que m’hi  
apuntaré!

Però és  
que no només és 

la Carlota... és una 
empresa. Hi ha un Consell 
d’Administració, un Comitè 
de Direcció, accionistes...  

jo també tinc  
accions!

Només  
em faltava 

això!

Ja està bé!  
Entre tu, que 

veus fantasmes, i el 
burro dels kiwis, no sé 
perquè m’hi embolico.  

Au, me’n vaig a  
entrenar!

Carlota, et  
volia parlar dels 

antioxidants... saps 
quina fruita  
en té més?

Deixa’m 
pensar...  
el kiwi,  

potser?

Té  
magnesi...  
i es ven a  
molt bon  

preu!

Kiwis...?

FRUITERIA TOMÁS
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Carlota,  
necessito material 

 nou per a  
Fotogram.

L’infinit... Crec que 
plou...

I si 
pedrega?

DONCS, 
enciams 

fail.

DONCS, 
hort  
fail.

Agafa el  
tomàquet i posa la  

mirada perduda... com  
si contemplessis 

 l’infinit futur 
 de l’hort...

Ni miraré  
cap a l’infinit ni  

serà un fail! Aquest  
hort triomfarà!  
No decebrem els  

accionistes!

Carlota,  
tranquil·la,  

anem pas a pas,  
com als  

amigurumis*...

Has vist 
 la resposta 

que té l’Emma  
a les xarxes 

 socials?

M’he  
passat una  
mica amb 

les fotos,  
no?

No,  
només amb

 el tomàquet!  
Sembla que em 

 passi el dia 
posant!

D’acord!  
I si... ens 
fem una  
selfie?

D’acord,  
però a la  

meva 
 manera!

A 
l’hort...

¿Kiwis

HORT
fail...?

Fotogram

425

El temps està on fire,  

i l’hort ta
mbé.

Manu Guapes

Chencho

Tomás

*Veure “Operació Aulabank”.
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El teu  
avi ha fet 
publicitat 
entre els 
jubilats  

i...

... els alumnes  
que fan hores  
a l’hort diuen 

que...

Així ho faré!  
Tinc el 5 % dels vots,  
i puc fer que estigui a  

l’Ordre del Dia, però és  
un tema important i  

vull que triomfi.

Un  
moment...

Això  
ja passa  
de taca  
d’oli!

Has vist la  
nova campanya? Crec que  

podem aconseguir una 
 bona publicitat de...

Jo soc 
accionista...  
el que passi  
m’importa  

molt.

?

Mmm...  
la veritat  

és que tens  
raó.

D’acord, prepara la  
proposta. Vaig a buscar  

alguna recepta de  
cupcakes de kiwi!

No vam quedar  
que presentaries  
la teva iniciativa a  
la Junta General  
d’Accionistes?

Fins i tot  
podria convocar  

una Junta!

QUINA 
FRUITA 
TÉ MÉS 

VITAMINA C?

KIWI

QUINA 
FRUITA 
TÉ MÉS 

VITAMINA C?

KIWI

QUINA 
FRUITA 
TÉ MÉS 

VITAMINA C?

KIWI

La idea  
és que l’hort  
funcioni, Oi?  

Doncs això dels  
kiwis és molt  

bona idea.

Es pot 
 saber des de  
quan estàs  

   d’acord amb     
    l’Edgar?



11

GESTIÓ  
RESPONSABLE

Però no  
era un gos  
guardià?

Hivern: escarola  
i pastanaga. Primavera:  

alls tendres, cebes,  
bròquil...

Falta un mes per a  
la Junta Ordinària!

Hem  
de fer una  

presentació  
CLARA...

Hem d’explicar com  
ha anat tot...

La Carlota  
informa el consell 
dels diversos 
problemes.

I passa la primavera, i 
els tomàquets creixen...

L’hort ja té un 
perfil EN LÍNIA.

Totes les empreses 
tenen petits problemes...

 Aviat es 
publicarà la 

convocatòria!

Si voleu  
us informo  

detalladament 
del temps...

751 HORT WEB

Fotogram

BUTLLETÍ 

ESCOLAR

HORT, SA

BUTLLETÍ 
ESCOLAR

A qui li ve de gust  
un gaspatxet?

Paki Que bons!

Txentxo

Tomàs
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DRETS DELS  
ACCIONISTES

BIBLIOTECA

Mira,  
ja ha arribat la  

convocatòria de  
la Junta General  

d’Accionistes!

Posa  
l’Ordre  
del Dia?

Jo seguiré  
la Junta des  
de casa Dels 

 oncles!

També pots 
votar des  

d’allà?

Mira, 
 estem al web  
de l’hort, però  
no SÉ on són 
les dades...

Mira,  
això és la  

rendibilitat  
per mesos...

Tomàs! La gent  
està molt interessada  

en la Junta... Serà  
tot un èxit!

Sí, és clar,  
i aquí el que 
s’ha cultivat 
cada mes!

Doncs 
ho serà 
sense 

mi...

Au, vinga!  
No tot serà  
l’Edgar i els  
seus kiwis!

Com si  
ho fos, he  

delegat el VOT  
al pare.

Així veurà  
com funciona  

l’hort.

HORT 
WEB

BIBLIOTECA

BIBLIOT
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DRETS DELS  
ACCIONISTES

INTERVENCIONS  
DE LA JUNTA

Emma,  
que fort!  

FINS I TOT HAN 
VINGUT ELS 
MITJANS!
Ben fet!

Presentació dels
resultats de l'empresa 

local Hort, SA...

Benvinguts a la Junta! 
La feina ha donat bons 

resultats i hem complert 
 els objectius de  

la societat...

Hem 
ocupat el 80 %  
del solar de 

l’hort...

Entre  
els cultius,  

CAL destacar el  
rendiment dels  

tomàquets...

Hem complert  
els objectius  
DEL primer any  

en un 70 %...

S'ha optimitzat  
la gestió d'aigua  

i recursos...

Selfie  
power!

Arriba el dia de la 
Junta Ordinària...

I ara la  
CEO ens  
explicarà  
la seva  
gestió.

A LES  
SEVES ORDRES,  

presi!

Què?

“I ara es presentarà 
la proposta de 
comptar amb la 

fruiteria Tomàs per 
a la comercialització 
dels productes de 

l’hort...”.

HORT, SA
JUNTA ORDINÀRIA
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Cal fer  
una gestió més  

holística de  
l’hort.

Heu sentit  
a parlar dels  
tomàquets  

Kumato?

Pebrots del 
Padró! Sense  

cap dubte!

Fruites 
tropicals o 

productes de 
proximitat?

Aquest  
cop ningú 

pregunta quan  
s’acaba la  

Junta...

Els  
accionistes  
saben que  

l’empresa és  
cosa seva...

El  
rendiment 

 dels enciams  
és molt  
pobre!

I ara els  
accionistes  

podran 
votar.

Tinc un 
contacte 

que ens pot 
aconseguir 

pinyes...

Tinc 20  
accions, he  
de votar 20 
vegades?

Ja tinc  
tots els vots  

telemàtics.

No, dona,  
votes un cop  
per tota la  
teva part.

I tornen a  
estar de moda.  
Estudiarem la  

proposta!

Uf!

Donem la paraula  
als accionistes que  
han demanat el torn.

Jo de kiwis  
no en sé res, però  
quan era jove les  
xufles eren molt  

populars...



15

ACORDS  
DE LA JUNTA

Si ja has  
acabat, vols que  
anem a menjar  

cupcakes? Encara  
que no siguin 

 de kiwi.

I tant!  
Primer els  

amics!

Escolta,  
Carlota...

Si vols,  
anem a 

celebrar-ho...

La proposta de 
comercialització  
queda aprovada  

amb el 75 %  
dels vots!

Els accionistes  
aproven la gestió  

d’HORT, SA!

... queda 
aprovada 

amb el 85 %  
dels vots.

Ho passem al  
Comitè de Direcció  
perquè n’estudiï la  

implementació.

I amb  
això, s'acaba  

la Junta General  
d’Accionistes!

Felicitats,  
Edgar! Ja parlarem  

de com gestionar el    
 tema dels kiwis...

Per això  
m’ha dit que  

vingués...  
ho sabia!

I la  
proposta  
del cultiu  
de kiwis...

Fi
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ÒRGANS DE GOVERN CORPORATIU

CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ

COMITÈ DE DIRECCIÓ

ACCIONISTES

SECRETARI

ORDINÀRIAEXTRAORDINÀRIA

DRET DE 
PARTICIPACIÓ

DRET  
D’INFORMACIÓ

CONVOCATÒRIA JGA

CONSELLERA DELEGADA (CEO)

CONSELLERS/ES  
INDEPENDENTS

CONSELLERS/ES  
DOMINICALS

DIRECTORS/ES EXECUTIUS/VES

JUNTA GENERAL 
D’ACCIONISTES (JGA)

PRESIDENTA
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GUIA DE CONCEPTES

 
Capital Social

És el conjunt d’aportacions —monetàries o en espècie— 
que els accionistes han fet per posar en funcionament 
una empresa i per mantenir-la. A canvi de la seva 
aportació, l’accionista rep títols de propietat d’una part 
proporcional del capital social de l’empresa, és a dir, 
accions. Per disposar de més capital per dur a terme 
altres iniciatives, Hort, SA emet noves accions que  
se sumen a les que ja existien, i així fa una 
ampliació del capital social.

Junta general de accionistas

La Junta General d’Accionistes és l’òrgan de gestió  
en el qual els accionistes d’una societat es reuneixen  
per prendre decisions sobre l’entitat en qüestió,  
i en el qual els administradors d’aquesta presenten  
el balanç de la seva gestió als accionistes.

Convocatoria de Junta

Els administradors de la societat —el Consell 
d’Administració— són els encarregats de convocar  
la reunió dels accionistes, és a dir, la Junta General.  
A la convocatòria hi ha de constar el lloc, el dia i l’hora 
on es farà la reunió, així com l’Ordre del Dia.

Tipología de accionistas

No tots els accionistes tenen el mateix nombre  
d’accions d’una societat. Els que tenen més accions  
són els accionistes majoritaris (el percentatge varia en 
cada societat), i els que tenen menys accions són els 
accionistes minoritaris. Com més accions es tenen, més 
pes té el vot en les juntes i, per tant, més es pot influir 
en les decisions de l’empresa. De la mateixa manera, 
 el benefici anual es reparteix entre els accionistes  
de forma proporcional al nombre d’accions. 

Tipología de Juntas

Hi ha dos tipus de Juntes Generals d’Accionistes.  
La Junta General Ordinària es duu a terme, de  
forma obligatòria, durant la primera meitat  
de cada exercici —cada any o període d’activitat  
de l’empresa— per aprovar la gestió, els comptes 
anuals i els plans de l’entitat. La Junta General 
Extraordinària només es convoca si s’han de tractar 
temes importants si ja s'ha celebrat la Junta General 
Ordinària, com ara una ampliació de capital  
o una operació corporativa rellevant.

Consejo de Administración

És el màxim òrgan de representació, gestió 
i administració de la societat. És un òrgan col·legiat, 
format per persones que deliberen i voten les seves 
decisions. Tenen dues funcions principals: orientar 
el desenvolupament de la societat —l’estratègia i els 
objectius—, i controlar l’actuació dels gestors, és a dir, 
del Conseller Delegat i del Comitè de Direcció.

Tipología de consejeros

Els consellers (els membres del Consell d’Administració) 
poden ser independents, dominicals o executius. Els 
consellers independents són professionals que aporten 
una visió externa i independent, amb l’objectiu de 
generar valor per als accionistes sense que hagin d’estar 
vinculats amb la companyia o amb els seus accionistes 
majoritaris. Els consellers dominicals també són figures 
externes, però són proposats per un dels accionistes 
majoritaris de la companyia. Finalment, els consellers 
executius són membres de l’equip directiu que formen 
part, com la Carlota, del Consell d’Administració. 

Consejero delegado

Per portar el dia a dia de la societat, el Consell delega  
la gestió en els seus òrgans de direcció, concretament  
en un conseller executiu. El Conseller Delegat o CEO 
(sigles en anglès de Chief Executive Officer), s’ocupa  
de posar en marxa les iniciatives i de supervisar-les  
per obtenir els resultats esperats.

Orden del día

És el document mitjançant el qual s’informa els 
accionistes dels assumptes que es tractaran en una Junta 
General d’Accionistes (ordinària o extraordinària). El 
seu contingut es publica junt amb la convocatòria de la 
Junta, amb l’objectiu que els accionistes puguin estudiar 
els temes que es tractaran i decidir per endavant el sentit 
del seu vot. Els accionistes amb, com a mínim, un 5 % 
d’accions (sols o en agrupació) podran incorporar punts 
a l'Ordre del Dia en funció dels seus interessos.

Comité de dirección

El Consell d’Administració decideix l’estratègia de la 
societat, i el Comitè de Direcció la posa en pràctica, dirigit 
pel Conseller Delegat. Està format per professionals 
rellevants que coordinen les activitats més importants 
per assolir els objectius de l’organització. Per exemple, 
l’Emma és directora executiva de comunicació, o en 
Karim és director executiu de finances d’Hort, SA.

Plan Estratégico

És un document que recull la planificació financera, 
l’estratègia i l’organització proposades perquè 
una empresa assoleixi els seus objectius. L’aprova 
el Consell d’Administració, i hi posa per escrit 
què farà exactament l’empresa i com ho farà 
durant un període de temps concret.

Gestión responsable

Tots els òrgans de govern —el Consell  
d’Administració, però també el Comitè de Direcció—, 
són responsables davant els accionistes de la societat  
de dur a terme la millor gestió possible seguint els 
criteris financers, de gestió, ètics i de responsabilitat 
social corporativa que la societat hagi acordat  
en el seu pla de bones pràctiques.

Derechos de los accionistas

Tots els tenidors d’accions, tant si són majoritaris  
com minoritaris, tenen els mateixos drets.  
El dret a la informació implica que poden demanar 
a la societat totes les dades relacionades amb la seva 
actuació, així com ser informats dels acords que  
s’han pres. També tenen dret d’assistir (a partir  
d’un nombre determinat d’accions) a la Junta  
General d’Accionistes i de votar les propostes que  
s’hi plantegin, en persona, a distància o delegant  
el seu vot a un representant autoritzat.

Intervenciones en la Junta

Durant la Junta General Ordinària és habitual que  
el President repassi la situació general de la societat; 
que el Conseller Delegat expliqui les actuacions que 
s’han dut a terme i els comptes anuals; i que el 
secretari moderi les intervencions. També s’ha de 
dedicar temps a atendre les peticions i les preguntes 
que els accionistes vulguin fer a la direcció. 

Acuerdos de la Junta

Al final de la Junta General, els accionistes poden  
exercir el seu dret de vot sobre les propostes d’acord 
recollides en l’Ordre del Dia. Un cop s’obtenen els 
resultats de les votacions, es publiquen els acords  
que ha adoptat la Junta General perquè qualsevol  
part interessada els pugui consultar.
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LA CARLOTA SERÀ LA CONSELLERA 
DELEGADA DE L’HORT ESCOLAR...

DESCOBREIX QUÈ ÉS UNA JUNTA 
GENERAL D’ACCIONISTES  

AMB AQUESTA HISTÒRIA DE 
VERDURES I KIWIS!
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La Carlota vol anar de 
viatge de fi de curs, 
però té un problema..., 
econòmic. Per tant, 
decideix crear una 
empresa amb accions  
per vendre els seus 
deliciosos cupcakes!

La Carlota ha 
d’organitzar AulaBank, 
un banc escolar  
però..., què és això? 
Descobreix la funció 
social d'un banc amb 
aquesta història de 
bàsquet i amigurumis!

Llegeix les aventures de la Carlota a  
www.CaixaBank.com/aula_cat

NÚMEROS ANTERIORS
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