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En forma al 
Punt Centre 
Fitness

Reciclar 
és cosa 
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Les ortodòncies 
a Sanident 
Associats

Compra el 
teu pis a 
SBD Immobles

EDUCASSA 
ensenya el 
cicle de l’aigua

Com embellir 
la cara, amb 
Nélida Grande

Revitalitzar la 
teva empresa 

és possible
A JDA et donen les claus 

per a aconseguir-ho
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SERVEIS

Revitalitza la teva empresa i posa’t a créixer
JDA et fa un pla integral per a afrontar el futur amb garanties         

MONTSE SERRA

Ningú sabia que la crisi 
podia durar tant i amb tan-
ta intensitat. La majoria de 
les empreses durant aquest 
temps han hagut de reestruc-
turar, ajustar, congelar salaris, 
tancar línies... L’empresa, les 
seves finances, el negoci i les 
persones han patit d’una for-
ma o una altra. Què s’ha de 
fer per a revertir la situació i 
donar un impuls al creixement 
de la nostra empresa?

A JDA ho tenen molt clar. 
Joan Díaz, director general de 
l’empresa, explica que «s’ha 
d’impulsar un pla integral de 
revitalització empresarial, con-
cret i eficaç des de tres pers-
pectives vitals per a qualsevol 
empresa: el negoci, les finan-
ces i les persones».

Estan convençuts que la 
seva és una fórmula d’èxit 
perquè ja ha donat bons re-
sultats a molts dels seus 
clients i per això JDA està ex-
portant el seu model arreu. 
De fet, ha creat una pàgina 
web www.revitalizaycrece.com 
que permet, fins i tot, fer una 
autodiagnosi de la nostra em-
presa i ens ofereix claus per 
a afrontar el futur. A més, per 
als propers dies han organit-
zat conferències gratuïtes a 
Sabadell i Terrassa per a do-
nar a conèixer el seu sistema. Un equip de professionals treballant al servei del teu negoci

Qui és JDA?
A JDA oferim serveis professionals d’assessorament econòmic i legal complerts. A data 

d’avui estem entre els 10 primers despatxos amb seu a Catalunya, per volum de facturació, i 
comptem amb oficines a Granollers i Sabadell.

Estem formats per 3 societats:

• JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESIONALS, S.L.P.  Assessorament integral d’empreses
• JDA AUDIT, S.L.P.   Auditoria de comptes
• JDA VALLBONA LEGAL, S.L.P.  Serveis d’assessorament legal als nostres clients

Formem part de la Xarxa Santa Fe Associates International, amb més de 125 oficines per 
tot el món.

Joan Díaz amb els seus col·laboradors a la sala de juntes

CLAUS PER A REVITALITZAR LA TEVA EMPRESA

VISIÓ

ORIENTACIÓ CLIENT

NEGOCI

RESULTATS
SEGUIMENT

COMPETÈNCIA

SEGMENTACIÓ

AVANTATGE COMPETITIU 
I POSICIONAMENT

TRANSPARÈNCIA

RESULTATS

PLANIFICACIÓ

EQUILIBRI

ESTRUCTURA LEGAL/
OPTIMITZACIÓ

SANEJAMENT

FAMÍLIA

MORAL DELS 
TREBALLADORS

CREDIBILITAT DE 
L’ORGANITZACIÓ

EFICIÈNCIA DE 
L’ORGANITZACIÓ

LIDERATGE POSITIU

COMPETÈNCIES 
ORGANITZATIVES

ATRACCIÓ/RETENCIÓ 
DE TALENT

PRODUCTIVITAT/
RESULTATS

Visió no compartida
Pèrdua de visió

Mirar-se el melic
Mirar en excés internament

Pèrdues de negoci
Pèrdua rendibilitat

Disminució
Disminució pressupost publicitat
RRHH i I+D

Autocompetència

Voler arribar a tot arreu

Reducció inversió en màrqueting i 
comunicació

Comptabilitat creativa
Actius sobrevalorats
Pèrdues no reconegudes

Pèrdua de resultats

Sobreviure

Finançament incorrecte
Excés de cost

Pèrdua d’horitzó

Impagats
Polítiques molt conservadores

Confusió prioritats

Síndrome del supervivent
- Records, culpa
- Insensibilització, associabilitat, 
justificació

Desarrelament de la força laboral

Altes càrregues de feina

Desorientació
Apatia

Incompetència: Principi de Peters

Resignació: és el que hi ha

Ineficiència al lloc de treball

Definirem les seves 
necessitats

Dissenyarem el seu pla 
personalitzat

L’acompanyarem en 
l’execució del pla

Definirem les seves 
necessitats

Dissenyarem el seu pla 
personalitzat

L’acompanyarem en 
l’execució del pla

Definirem les seves 
necessitats

Dissenyarem el seu pla 
personalitzat

L’acompanyarem en 
l’execució del pla

LES 7 
DIMENSIONS

EFECTES DEL 
DIA DESPRÉS

ACTUACIONS 
NECESSÀRIES
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