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EL MOTO ESPORTS PALLARS CONTINUA TREBALLANT
Durant la passada Festa Major de la Pobla el Motor
Esport Pallars va organitzar un trialsín al camp de futbol de la localitat. En aquest cas, hi va haver 12 participants que van poder ser admirats pels més de 500
assistents els que van gaudir d'un gran espectacle amb
les diferents proves d'exhibició que es van fer.
El passat dia 29 de setembre aquest club va organitzar el 14è Trial de la Pobla que transcorregué entre la
Pobla i el municipi de Conca de Dalt, per la qual cosa
el club vol agrair la col-laboració dels dos ajuntaments.
Aquest trial va ser puntuable per al campionat de
Lleida i van participar 25 participants de Catalunya i
Osca, en categories júnior, veterans A i B i afeccionats que van fer un circuit de 12 trams per dues vegades, essent els trams més difícils els de primera hora
del matí per trobar-se mullat el terreny.
Aquest trial feia 14 anys que no es celebrava i ara s'ha
pogut tornar a realitzar amb l'esforç dels membres del
Club, recuperant
una de les proves pioneres a
Catalunya.
D'altra banda els organitzadors han decidit crear el

El trial Indor va ser molt espectacular i concorregut.

que serà el primer Trial de la Conca de Dalt de cara
al proper dia 8 de desembre, aquest trial es realitzarà, com el seu nom indica només 'a la zona del
municipi de Conca de Dalt compresa a les localitats properes a Claverol.

ELS RAIERS DE LA POBLA AL CANADÀ
Entre els dies 3 i 6 d'octubre, els raiers de la Pobla
tindran la seva representació a la IXTrobada Internacional de Raiers que, com tots recordareu, es va celebrar per primera vegada el 1988 a la Pobla. Aquesta edició es realitzarà al Quebec a la població de Troix
Rivieres i s'espera que hi participin unes 500 persones en representació dels raiers i diverses associacions d'aquest apassionant món d'Europa i Amèrica del
Nord.
El grup de la Pobla estarà integrat per 21 persones i
tenen previst de fer un viatge de 10 dies durant els
quals participaran en els diferents actes, com la reunió d'intercanvi de propostes, on es presentarà la idea
de connectar les diferents associacions a Internet.
També s'intentarà coordinar les associacions de la
Unió Europea per tal de rebre ajuts.
A més, durant els dies d'estada al Quebec podran
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visitar diferents museus o assistir a mostres de tallar fusta a més de conèixer el país i la seva cultura.
Per últim, s'ha de dir que s'està treballant des de
l'Associació de la Pobla i el Pont de Claverol per tal
que aquesta trobada torni a celebrar-se aquí el proper any 2.000
PROPERES PEL.LÍCULES A LA POBLA
El Circuit Urgelenc projectarà
durant les properes
setmanes les següents pel.líci.Iles al cinema Avenida:
Dies 18-19-20 d'octubre: "La Roca" i"Magia en el agua".
Dies 25-26-27 d'octubre; "Striptease" i "Tengo una casa".
Dies 1-2-3 deeoÍ1Vembre: Intimo y personal",
I pròximament tambè està previst de projectar entre altres:
"Reaccióri en cadena", "Abierto hasta el amanecerll,
"Tincup" i "Trainspotting'¡.
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