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Trobaràs 
aquest símbol 

en algunes 
vinyetes.  

A les últimes 
pàgines pots 
llegir-hi més 

detalls sobre 
els conceptes 
financers que 
es tracten al 

llarg de la 
història. Ves 

a la pàgina 16 i 
descobreix-los!

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

NÚMEROS ANTERIORS

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 d’amigurumis!

La Carlota vol 
anar de viatge de 
fi de curs, però 
té un problema... 
econòmic! Així 
que decideix crear 
una empresa amb 
accions per vendre 
els seus boníssims 
cupcakes!

La Carlota ara és la 
CEO d’una empresa 
nova, Hort, SA. Però..., 
què fa una CEO? 
Descobreix què és 
una Junta General 
d’Accionistes gràcies  
a aquesta història 
plena de fruita  
i verdures!
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CEO

EMPRESA

Martenea, vols 
parar de jugar  
amb els meus 

llampS?

Però 
què dius, 
Carlota?

Carlota...?

Ha arribat la primavera i a Hort, 
SA,* la petita empresa que 
aprofita els solars buits de 
l’insti per conrear-hi fruita i 
verdures, sembla que les coses 
van bé. Els tomàquets creixen...

...i la Carlota,  
la CEO d’Hort, SA,  
té la sensació  
que tot va bé.

A Hort, SA hi regna 
una pau divina!

*Vegeu «Operació Junta».

BROOOM!
 BROOOM!BROOOM!
 BROOOM!

BROOOM!
 BROOOM!BROOOM!
 BROOOM!

HORT, SA
PLANTEM  

DE TOT
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COMITÈ DE 
DIRECCIÓ

MERCAT OFERTA  
I DEMANDA

Estàs  
bé, CEO?

Sí. Perdona, 
Martina, estava 
pensant en la 
venda ONLiNE  
i tot això...

Doncs pensa 
en això: els 

tomàquets han 
patit molt per  
la manca de  
pluja; cal 

replantejar  
El pla de  
cultius.

La collita de kiwis  
ha superat totes les  
previsions i ens està  

costant col·locar-los. 
tenim Algunes caixeS 

que encara no 
s’han venut...

Val més  
que me’n 
 vagi a 
dormir.

A veure, una mica  
de calma... Segur que  
ben aviat se m’acut  

una idea genial...

Reunió del  
Comitè de Direcció 
d’Hort, SA.

EN Karim, director 
de finances.

LA Martina, 
directora de 
mitjans.

la Flora i en 
Cèsar, directors 
de producció.

Però la idea triga 
a arribar...

Doncs  
cal vendre’ls  
per quadrar  
els comptes.  

Arrencar aquesta 
producció  

ens ha costat 
molt!

BROOOM!
 BROOOM!BROOOM!
 BROOOM!

txshk!txshk!
BROOOM!
 fiuuSH!BROOOM!
 fiuuSH!

BROOOM!
 BROOOM!BROOOM!
 BROOOM!

ENVELOPE FRUITERIA TOMÀS
ENVELOPE AMIGURURMI
ENVELOPE LLAVORS DE COCOTER
ENVELOPE-OPENFLAG MARE: NOTÍCIA 
BOMBA!

EMMA  ENVELOPE ENVELOPE-OPEN SHARE-SQUARE Trash-Alt MAiL
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COMERÇ  
ELECTRÒNIC

ENTORN  
EMPRESARIAL

Emma! La tempesta  
ha fet malbé les  

tomaqueres: No hi  
ha cap mata dreta!  
Sembla una PEL·Li  

de por!

Tampoc tinc temps de  
posar en funcionament  

la idea de la venda 
 online...

Ah...
Emma...

No cal que 
m’ho expliquis! 
Ha fregit mig 

servidor i porto 
una estona 
mirant de 

recuperar les 
dades...

No sé si podré  
acabar-ho! Recordes 
 que la meva mare va  

acceptar una feina nova? 
Doncs ens mudem  

demà mateix...

l'Emma, directora 
comercial.

El que val per als agricultors  
al camp també serveix per als 
horts urbans... Una tempesta 
inoportuna pot fer que la  
collita se’n vagi en orris!

noooo!noooo!
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POSICIÓ  
DE MERCAT

 

Carlota?  
I aquesta  

cara?

Tomàs...  
És la meva  

cara de la fi 
del món!

No sé ni per on 
començar... L’Emma 

se'n va, els números 
no em surten, un llamp 

ha caigut a la meva 
empresa...

Bona idea! Les conserves 
de Replanta es venen molt 
bé. Tot el barri les coneix 

i sempre tenen molta 
demanda.

Els meus 
tomàquets 

s’han fet malbé 
i em sobren 

algunes caixes 
de kiwis!

Caram!

Hi ha massa 
problemes!

FRUTERÍA Tomás

Tu i els teus kiwis!  
Escolta’m, i per què no  

preguntes als de Replanta?  
És una petita empresa local... 

I fan unes melmelades de 
fruites genials!
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És una  
gran idea,  

oi?

Què me’n dius? Et desfàs  
dels kiwis i segur que 

també poden aprofitar els 
tomàquets caiguts per  
fer-ne conserves o el  
que sigui... És el millor  

per a l’Hort!

Et creus tan súper  
que no saps reconèixer  

una bona idea si  
no l’has tinguda 

tu mateixa!

El que és millor 
per a Hort, SA  

ho haig de dir jo,  
que en soc la  

SUPERCEO.

BROOOM!
 BROOOM!BROOOM!
 BROOOM!

FRUTERÍA Tomás
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FUSIONS  
CORPORATIVES

ADQUISICIONS

Avi, tinc molts problemes! 
Tinc excés de kiwis, 

tomàquets destrossats 
que no podem aprofitar 
per a les nostres xarxes 

socialS... M’ha caigut 
un llamp i l’Emma 

se’n va...

Pescar és 
una activitat 

intensa!

Explica-m'ho  
més a poc a poc... 
Amb això del meu 

viatge, fa dies que 
no passo per 

 l'hort.

...i a sobre en Tomàs  
vol que col·laborem  
amb els de Replanta  

per fer no sé  
què...

És clar! Els  
canvis a les  

empreses són 
habituals...  
El mercat  

canvia!

Cada crisi pot  
ser una oportunitat  

i, per això, les empreses  
es compren, es venen...  

i es fusionen!

uneixen 
esforços i surten

reforçades, creixen, 
eviten fer-se la 
competència.... 

Cada una aporta el  
que li falta a  

l’altra!

És una  
bona idea,  

oi?

La Carlota 
es desfoga...

Carlota...?
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Quina  
llàstima que  

te’n vagis!

Bé! Així que estigui 
connectada 

podré continuar 
col·laborant...  

No és la fi  
del món!

Vindràs  
a veure’m,  

oi?

Per què  
tots es pensen que  

en saben més que jo? Al  
final, jo soc la CEO! Soc la  

responsable de salvar  
Hort, SA.

A prop  
de casa hi ha  
una platja...  
No dic res  
més! Vinga,  

una selfie de  
comiat...!

I tant!

Més tard...

L’Emma 
m’ha deixat 
ben sola...

322

El temps no acompanya,

però les amigues, sí.

Manu Guapes

Chencho

Tomás

Escolta,  
pots quedar?

Carlota?

Sip.

D’acord. Passa  
ara, si vols.

Ja 
vinc.

EDGAR
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O sigui: Qui ha  
portat Hort, SA  

a l’èxit? No ens va  
pas tan malament, 
només hem tingut  

una mala  
temporada.

I ara tothom  
em ve amb la 
història que  

el que hem de  
fer és unir  

forces.

Fins i  
tot amb 

fusions! Em 
fastigueja, 

això de 
Replanta!

Vinga,  
vine amb mi,  
que et vull  
presentar  

algú.

Ja?

 Però què és això!  
Per què em portes 
aquí? Tu també ets  
fan de les maleïdes  

melmelades  
o què?

Sí que ho  
soc... Però  
sobretot...

...dels  
qui les  

fan.

Com per    
  exemple del    
 meu germà  
   Guillem.

Hola.

Ho... la...

Una mica més 
tard...
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ACCIONISTA

Aquí hi ha la Maria,  
la gerent de  

l’empresa.

Ual·la,  
Edgar... No  
ho sabia!

...i vull que 
triomfin, 

SUPERCEO!
Ha, ha, ha!

D’acord,  
d’acord! 

Treballar en 
equip por ser 

una bona  
idea!

Així que tu ets la famosa 
Carlota! Deixa’m ensenyar-te 

 la nostra sala de  
conserves!

L’Edgar em  
va convèncer  

d’organitzar la  
nostra petita empresa 

com el vostre  
Hort, SA! Ho  

sabies?

Ah, sí?

Ehem...

Fem una bona feina d’equip! 
Però hem arribat al límit del 

que podem fer tot sols... Per 
exemple, sempre ens falten 

fruites i verdures.

Bé, jo  
soc accionista  

de les dues  
empreses...
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MOTIUS DE  
LES FUSIONS

Doncs amb 
una fusió, per 

exemple.

Quina bona 
idea, nena!

Una fusió és com el treball  
en equip, però entre empreses: 

l’una aporta el que li  
falta a l’altra i les 

dues hi surten 
 guanyant.

O les dues  
venen verdures i,  
en lloc de fer-se 
 la competència,  

s’alien.

A més, és  
més barat, per exemple,  

comprar verdures a l’engròs 
que d’una en una. Se’n diu 

economia d’escala i fa que  
les empreses siguin  

més eficients.

En una bona fusió 
tothom hi guanya! 

Les empreses,  
els accionistes,  

els clients...!

Per exemple, les 
empreses poden ser 

complementàries: una  
fabrica olles i l’altra  

ven olles.

Aquesta consumidora opina 
que la fusió del teu guisat  

és més bona que no pas  
tots els ingredients  

per separat.

Eh! Com  
es fa això?

Avi, ho tinc superclar! Hem 
d’aliar-nos amb Replanta! 

Podem ajudar-nos els  
uns als altres!
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FRUITERIA
Tomàs
FRUITERIA
Tomàs

FRUITERIA
Tomàs
FRUITERIA
Tomàs

Tomàs, porta’m 
un d’aquells 

melons!
Hola!

Què?

Saps que quan les empreses 
es fusionen poden ser més 

eficients, donar serveis 
millors i reduir les  

despeses?

Vas tenir  
una bona idea  
amb això de 
 Replanta.

Però, no eres  
tu la supernoia  

de les  
superidees?

Bé, encara  
tinc algunes 

idees més.

Ja m’ho 
pensava...

Com me  
n’alegro que  
hagueu fet  
les paus.
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TIPUS  
DE FUSIONS

CONSELL  
D’ADMINISTRACIÓ

SINERGIES

Maria, el consell 
d’administració està  

d’acord a col·laborar,  
però abans volem  
veure què podem  

fer junts.

Després 
ho hauran 

d’aprovar els 
accionistes!

Si ens  
posem d’acord, 

des d’aquí 
apostem per  

una fusió  
pura!

Si integrem les nostres 
bases de dades i els 

nostres productes en  
el vostre sistema, 

podrem fer més  
amb menys.

Fusió!

Reunió deLS comitès de direcció.

"Volíem créixer FENT SERVIR un 
terreny del costat de l'hort 
que ens deixen gairebé gratis, 

però per fer-ho necessitem els 
recursos de la venda ONLiNE..."

"Doncs Replanta té una base  
de dades de clients molt àmplia 

i un web de venda online molt 
atractiu per vendre les 

nostres conserves".

Replanta’t!

Conserves de 
tomàquet
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LÍNIES  
DE NEGOCI

INTEGRACIÓ 
D’EQUIPS

JUNTA GENERAL 
D’ACCIONISTES

Amb aquest  
sistema estalviem 

molta aigua!

Ens hem centrat 
en les melmelades; 

són el nostre  
producte  
estrella.

Però tenim 
maquinària  

per fer  
qualsevol  
conserva.

Escolta, creus  
que podríem fer...  

patés vegans?  
Tenen molta  
demanda...

Aquest és en  
Manel, i ho sap tot  

sobre la gestió  
d’estocs!

No tant 
com en 
Karim!

Aquí preparem  
les comandes  

online i fem  
la gestió  

d’enviaments...

Tot són avantatges! 
Convocarem una junta 

per explicar-ho als 
accionistes!

La Flora i en Cèsar 
queden impressionats 
per les taules de cultiu.

La Martina i la Maria 
investiguen noves 
opcions de negoci.
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L’he dissenyat 
com a homenatge 
als meus còmics 

preferits.
No  

es nota  
gens!

Ja hi  
tornem  
a ser!

Un cop aprovada la fusió per 
la junta GENERAL d’accionistes, 
comencen les feines a la nova 
empresa fusionada!

Amb noves idees. Noves mans.

I una organització 
nova. Encara que no hi falten 

les petites crisis.
Fins que tot 
comença a 
créixer.

en guillem dissenya una 
nova imatge de marca.

Superhort

Superhort, SAE-MAiL

15 % DE DESCOMPTE EN AURICULARS

BARRITUBE: LA GRAN FINAL  
EN DIRECTE DES DEL PAVELLÓ!

LES ROSQUICUPCAKES  
TRIOMFEN AL BARRI!

GRAN PRESENTACIÓ!  
VISITA LA NOSTRA 
PARADA A LA FINAL 
DE BÀSQUET. FRUITA, 
VERDURES I CONSERVES 
SUPERNATURALS I DE 
SUPERPROXIMITAT!
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Carlota! Emma,  
has vingut!

No m’ho  
hauria  

perdut per  
res del  

món.

Tomàs, la 
presentació  
ha estat un  

èxit!

Com el nostre 
partit! A veure  
si ens convideu  

a melmelada!

I això?

Doncs  
no entenc 

res.

La presentació del nou  
Superhort, SA es fa durant la 
final de la temporada de bàsquet.

El nostre  
hort ha  

triomfat!

Pavelló

MUNiCiPAL

I tant! Un 
pot gratis 

per als 
accionistes!

Treballar en 
equip és una 
bona idea, 

Tomàs!

Superhort, SA

Fi
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GUIA DE CONCEPTES

EMPRESA

CEO

COMITÈ DE 
DIRECCIÓ

MERCAT

OFERTA I 
DEMANDA

ENTORN  
EMPRESARIAL

COMERÇ  
ELECTRÒNIC

POSICIÓ  
DE MERCAT

ADQUISICIONS

CONSELL  
D'ADMINISTRACIÓ

LÍNIES  
DE NEGOCI

INTEGRACIÓ 
D'EQUIPS

JUNTA GENERAL 
D'ACCIONISTES

SINERGIES

ACCIONISTA

MOTIUS DE  
LES FUSIONS

Una empresa o corporació és una organització  
de persones i recursos que busquen la consecució 
d'un benefici econòmic amb el desenvolupament  
i la comercialització d'un bé o servei en particular.

És l'acrònim anglès de Chief Executive Officer.  
En català, Conseller Delegat. És la persona amb  
la responsabilitat més gran dins d'una empresa. La 
seva visió global de la companyia li permet definir 
amb precisió el propòsit i la missió de l'organització, 
així com orientar l'activitat diària de l'empresa. 

El Comitè de Direcció és un dels òrgans  
de govern de les empreses. Està format per  
un equip de directors d’àrea que ajuden  
el consell d'administració, de manera coordinada,  
a formular i a dur a terme una estratègia  
coherent; a complir els objectius de l'empresa,  
amb visió global, i a respondre conjuntament  
als reptes que es presenten en el negoci amb  
decisió i rapidesa.

 

S'entén com a mercat el conjunt de transaccions, 
de processos i intercanvis de béns o serveis entre 
individus i/o empreses que arriben a un acord entre 
el producte o servei i el preu que es cobra per aquest. 
Els mercats poden trobar-se en un lloc físic, virtual o 
referir-se a un conjunt de transaccions agrupables; 
per exemple: "el mercat de les melmelades".

La llei de l'oferta i la demanda és un dels principis 
bàsics sobre els quals es basen les economies de 
mercat. Aquest concepte reflecteix la relació que 
hi ha entre la demanda d'un producte o servei i la 
quantitat que s'ofereix d'aquest mateix producte o 
servei, tenint en compte el preu al qual s'ofereix. Així, 
el preu manté una relació inversa amb l'oferta (a 
major oferta, menor preu) i directa amb la demanda 
(a major demanda, major preu).

L'entorn empresarial es refereix a tots els factors 
que afecten l'èxit o el fracàs d'una empresa i que no 
estan sota el seu control directe. Poden ser de caràcter 

general, com ara l'entorn econòmic, el legal,  
el social o el mediambiental; o de caràcter específic, 
com el comportament dels clients, els proveïdors  
o la competència. 

El comerç electrònic o e-commerce és el sistema  
de compravenda de productes o serveis que  
es realitza exclusivament a través d'Internet. La 
relació entre oferta i demanda es dona mitjançant 
una plataforma online que també gestiona els 
cobraments i els pagaments de manera electrònica.

La posició de mercat és el lloc que ocupa una 
empresa, marca o producte en un mercat 
determinat, en funció de dades quantificables 
com ara la facturació o les vendes, davant dels 
competidors de la mateixa categoria; sempre  
en un espai geogràfic concret i durant un període  
de temps determinat. Així, un producte pot ser  
líder de mercat, reptador, seguidor o especialista.

La participació o adquisició d'empreses té lloc 
quan una empresa compra part del capital 
social d'una altra societat, amb la intenció de 
dominar-la totalment o parcialment. La compra 
d'una empresa pot fer-se mitjançant un contracte 
de compravenda convencional; no obstant això, 
hi ha dues fórmules financeres per fer-ho: d’una 
banda, la compra mitjançant el palanquejament 
financer o, en anglès, leveraged buy-out (LBO) que 
no és altra cosa que finançar una part important 
del preu d'adquisició d'una empresa mitjançant 
l'ús de deute; i, de l’altra, l’oferta pública 
d'adquisició d'accions (OPA), que es produeix 
quan una empresa realitza una oferta de compra, 
de tot o de part del capital social, als accionistes 
d'una altra empresa cotitzada.

Accionista és aquella persona física o jurídica que és 
la propietària d'accions (una part alíquota del capital 
social de l'empresa) dels diferents tipus de societats 
anònimes o comanditàries que poden existir en  
el marc jurídic de cada país. És, per tant, propietari 
d'una part de l’empresa de la qual és accionista.

D'una banda, hi ha les raons econòmiques, com ara la 
reducció de despeses (sinergies) o l'obtenció de nous  
recursos i/o capacitats operatives. I, de l’altra, hi ha la 
motivació per incrementar el poder de mercat, com ara  
el de superar les barreres d’entrada a un mercat concret, 
reduir la competència (integració horitzontal, entre 
empreses competidores) i la integració del cicle productiu 
(integració vertical, per exemple: fusió entre una empresa 
productora i una distribuïdora de fruita).

El Consell d'Administració és un òrgan col·legiat 
que dirigeix el funcionament d'una empresa, 
supervisant i guiant l'actuació del comitè de  
direcció. Els seus membres han de ser ratificats  
per la junta general d'accionistes. Els membres  
del consell són els consellers, entre ells el president,  
el vicepresident, el secretari i el conseller delegat.

En termes econòmics parlem de sinergia per 
referir-nos a una relació simbiòtica i mútuament 
beneficiosa entre dos agents econòmics 
(generalment dues empreses) que col·laboren 
compartint actius com ara els recursos productius, 
els coneixements i/o les relacions de mercat.

Quan es parla de línia de negoci es fa referència al 
conjunt d'un o més productes o serveis altament 
relacionats entre ells. Una empresa pot desenvolupar 
diverses línies de negoci al mateix temps, per 
exemple: un banc ven fons d'inversió, però també 
assegurances de salut; productes que pertanyen  
a diferents línies de negoci.

La integració d'equips és el procés mitjançant el 
qual es converteix un grup d'empleats individuals, 
en un equip unit. L'objectiu és aconseguir un grup 
de persones organitzades per treballar juntes, de 
manera interdependent i cooperativa, per cobrir 
les necessitats dels seus clients, aconseguint fites  
i objectius comuns.

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 presenten el balanç 
de seva gestió als accionistes.
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FUSIONS  
CORPORATIVES

TIPUS DE  
FUSIONS

Dues o més empreses d'una mida equivalent, A i B, acorden unir-se, creant una nova empresa C  
en la qual totes dues aporten tots els seus recursos. Com a conseqüència, les empreses originals es dissolen.

FUSIÓ PURA

L'empresa absorbida B desapareix, i el seu patrimoni queda integrat a l'empresa absorbent A.  
L'empresa absorbent A+, segueix existint, i acumula al seu patrimoni el corresponent de l’empresa absorbida.

FUSIÓ PER ABSORCIÓ

Una societat A aporta part del seu patrimoni al de l'empresa B amb la qual es fusiona.  
Segons l'acord de fusió, es crea una nova societat C o s'integra aquest patrimoni a una altra societat preexistent  

que augmenta, d’aquesta manera, la seva mida (B+). La societat A que aporta actius no es dissol.

FUSIÓ AMB APORTACIÓ PARCIAL DE L’ACTIU

A B A+

A A
B C, B+

A B C

Les fusions corporatives són operacions que 
impliquen la unió de dues o més empreses  
i que donen lloc a una nova empresa més gran  

que les anteriors. Les adquisicions, per la seva 
banda, consisteixen en la compra d'una o diverses 
empreses per part d'una altra. També és habitual 

trobar referències a les fusions per  
la seva terminologia anglesa M&A, de Mergers  
and Acquisitions.



L’HORT DE LA CARLOTA  
CREIX I FA NOVES AMISTATS.  

DESCOBREIX QUÈ ÉS UNA FUSIÓ AMB 
AQUESTA HISTÒRIA DE MELMELADES  

I DE TREBALL EN EQUIP!


