
El jove lleidatà, Eduard Molins, ha participat al Seminari "RYLA 2012" 
organitzat pels Clubs Rotaris d´Andorra, Font Romeu-Cerdagne-Capcir i 

Prades, gràcies a la col.laboració entre el Club de Lleida i el de Foix.

Rotary Youth Leadership Award - Premi Rotary a Joves Destacats
El RYLA 2012 ha tingut lloc a Saillagosa (Catalunya Nord-FRANÇA) del 9 al 13 d'Abril.

El Rotary Club de Lleida atenent una especial invitació del Rotary Club de Foix va enviar al jove Eduard 
Molins que havía estat finalista del "III Premi Protagonistes del demà" del Club Rotary de Lleida, al poder 
expresar-se correctament en francès i anglès.

El Tema del RYLA d'enguany era: "El Pirineu, un futur sense fronteres", i el Programa a desenvolupar 
durant el tres dies  en el que s'han tractat temes econòmics, turístics i culturals a través del prisma europeu 
ha estat el següent:  

Dimarts, 10 d'abril:  “Un lloc sense fronteres:  La Cerdanya” en el  que s'ha fet  la presentació dels  projectes 
transfronterers entre França i Espanya.

Dimecres, 11 d'abril: “Les noves tecnologies a Europa”, que es va dur a terme a Prades.

Dijous, 12 d'abril: “Un estat en el centre de la Unió Europea: Andorra”.

Divendres, 13 d'abril: Celebració de la nit dels Virtuosos.

El Seminari RYLA d'enguany s'ha realitzat amb un resultat exitòs. Tots els participants i organitzadors van 
quedar encantats amb el progrés assolit per aquest esdeveniment.

-Una imatge del jove Rylacià de Lleida Eduard Molins que va ser un excel·lent candidat.

-Una imatge de l'equip organitzador de RYLA amb (d'esquerra a dreta):  Christian Torrent, president del 
club de Font Romeu i responsable del RYLA.  Jean Claude Blazy del club de Foix i Sotsgovernador del 
Districte 1700 (és amic de Maria i Jean Laïlle, la seva mare era professora de gimnàstica al Liceu de Foix, i 
havia estat als inicis de l'agermanament de Foix amb Lleida i va venir diversos cops a Lleida per aquest 
motiu),  Roger  Surjus 2011-2012  Governador  del  Districte  1700 i  l'organitzador  del  RYLA  Christian 
Eychenne.

http://www.rotary-district1700.org/district/
http://rotarylleida.org/2012/03/16/laura-mor-de-linstitut-josep-lladonosa-guanyadora-del-3r-premi-protagonistes-del-dema-del-rotary-club-de-lleida/
http://www.rotary-district1700.org/district/index_fichiers/page37.htm


El jove lleidatà becat Eduard Molins Alentà, enviat des del Club Rotary Lleida, gràcies a aquesta invitació 
del Club Rotary Foix, ha pogut gaudir durant aquest dies que ha durat el Seminari rotari RYLA 2012, d'un 
enriquiment personal de gran valúa que, sense cap mena de dubte, podrà aprofitar en la seva vida personal i 
professional. 

Des de l'organització se'ls ha tramés una altra visió atractiva per a donar continuïtat i vincular el present a 
un futur millor. Han estat, doncs, unes jornades de noves esperiències, on els joves participants han après, 
potenciat  les  seves  capacitats  i  han  aprofitat  el  temps  centrats  en  el  lideratge,  civisme,  ética  i  el 
desenvolupament personal i col.lectiu, per tal de formar-se i mirar amb il.lusió llur esdevenidor des d'una 
visió liderant i motivadora.  

Aquesta magnífica ocasió de la col.laboració entre els Clubs Rotaris de Lleida i Foix ens esperona per tal de 
poder dur conjuntament endavant properament nous reptes i desenvolupar noves activitats, especialment 
actualment que estem celebrant el nostre vint-i-cinquè aniversari i el 50è de l'Agermanament entre ambdues 
ciutats. 
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