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“ TRIPLET DE GUARDONS ALS TRES VINS DEL 
CELLER CASA AUVINYÀ A L ‘INTERNATIONAL 

WINE CHALLENGE 2015 DE LONDRES”  
 

L’INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2015 (IWC 2015) és un 
dels concursos més prestigiosos del món del vi, es celebra 
anualment a Londres en dues convocatòries,  essent  l’IWC 2015 la 
seva 32 edició.  

Hi participen uns 10.000 vins, de més de 40 països i els vins son 
valorats per 50 jutges de diferents parts del món, entre ells els 
reconeguts Master of Wine Tim Atkin, Sam Harrop  i Peter 
McCombie, entre altres professionals del sector de la distribució, i 
enòlegs, sommeliers i periodistes especialitzats.  

La gran noticia pel Celler Casa Auvinyà i pel Principat, és que en 
aquesta convocatòria IWC 2015, on van participar els tres vins del 
celler el passat octubre, “els vins han sorprès, han agradat i 
s’han fet respectar”.  

Els 3 vins de Casa Auvinyà,  han rebut guardó,  dos medalles 
de plata “silver medals” i una medallla “commendation medal”. 
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                   SILVER MEDAL 
  
                 Imagine 2013 blanc de neu 
 
  Produced by Celler Casa Auvinyà 
  From Sant Julià de Lòria, Andorra 
  Made with Viognier, Pinot Gris, Albariño 
    
   
 
 
   
              
                 SILVER MEDAL  
  
                 Evolucio Pinot Noir 2012 
  
  Produced by Celler Casa Auvinyà 
  From Sant Julià de Lòria, Andorra 
  Made with Pinot Noir 
 
   
 

 
 
           
                  COMMENDED MEDAL 
 
                  Evolucio Syrah 2012 
 
  Produced by Celler Casa Auvinyà 
  From Sant Julià de Lòria, Andorra 
  Made with Syrah 
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El Celler de Casa Auvinyà està situat al poble d’Auvinyà a Sant Julià 
de Lòria, al sud de les Valls d’Andorra. Els nostres ceps es troben 
en feixes i escarpades costes  amb pendents del 40% al 60%,  
orientades a ponent a una altitud de 1.200 m. 

 

La seva trajectòria dins la viticultura va començar a l’any 2005 amb 
el desenvolupament d’un pla de recerca sobre el cultiu de la vinya i 
l’elaboració de vi de qualitat a Andorra que vam realitzar durant cinc 
anys. 

 

La filosofia del celler, és clara i contundent, “que la natura 
s’expessi en forma de vi”,  consisteix en la selecció de les 
varietats de raïm amb l’adequada capacitat de maduració  per la 
seva vinificació i el propòsit de crear vins amb personalitat pròpia 
que expressin el “terroir” on viuen, l’ecosistema de muntanya 
d’aquestes Valls. 

 

Per assolir aquest objectiu treballem i acompanyem la vinya i el 
most amb molt respecte,  sense manipula’ls en cap de les diferents 
etapes de transformació i producció.  

 

Avui, tenim uns 5.000 ceps plantats, entre varietats blanques i 
negres, amb una producció  de 3000 botelles. 

 

Els nostres vins son:  

Vi negre Evolució  Pinot 100% 

Vi negre Evolució Syrah 100% 

Vi blanc Imagine , blanc de neu Viognier, Pinot Gris i Albariño 
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El celler és una empresa familiar formada per l’equip tècnic: 

L’Esteve Tor Armengol -enginyer de monts, la Cristina Tor Armengol 
-historiadora i comerciant, l’Elena Clemente Peropadre -enginyera 
agrònom i el Martí Magrinyà Poblet -enòleg 

 

“ Mantenir sempre la il·lusió per continuar 

Imaginant i Evolucionant. ” és l’esperit del nostre projecte. 

 
 
 
 

 

 

 

 


