NOTA DE PREMSA
21/11/2012

XINDRI.com guanya el VIII Premi de l’AJAC en l’àmbit de l’Emprenedoria.
L’empresa olotina, capdavantera en consultoria on‐line al sector de la construcció, va ser
premiada ahir, 20 de novembre de 2012, a la festa que es va celebrar a l’antiga fàbrica Moritz,
a Barcelona. Els Premis de l’AJAC, Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, són de
convocatòria biennal i es van iniciar el 1996 amb el propòsit de mostrar a la societat la qualitat
de les propostes dels arquitectes emergents.
Xindri, empresa creada per tres arquitectes i una advocada, posa en contacte qualsevol agent
de la construcció amb els millors especialistes del país per tal d’aconseguir respostes fiables,
ràpides i responsables als dubtes que es generen en un sector amb canvis constants i un camp
de coneixement amplíssim.
El premi rebut per Xindri és una mostra clara de la capacitat de renovació d’un sector molt
tocat per la crisi, fent evident que sempre hi ha camins de millora que generen oportunitats de
negoci. El jurat internacional va valorar la originalitat de la proposta, la metodologia, la
viabilitat de la idea i l’aportació en l’àmbit de l’arquitectura. El premi permetrà a Xindri exposar
la seva proposta en un llibre, a la web, en una exposició al Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya i
en el cicle de conferències “Inexperiències”.
En aquest mateix àmbit, van ser premiades ex‐aequo les propostes Entorn, de software de
gestió de despatxos d’arquitectura, i Espai, simulador virtual immersiu en 3D. Les altres
categories dels premis són l’obra realitzada, la no realitzada i els treballs d’investigació i difusió
de l’arquitectura.

Documentació adjunta.
Panell presentat als premis per a la valoració de la proposta.
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