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Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a 

Cercle
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al Magazine Diari de Nit de Lleida TV.
Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos, felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. Les felicitacions s’han d’enviar amb 3 dies d’antelació a la data de la seva 
publicació, com a mínim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de contacte).

Fax: 973 246 031c/del Riu, 6. 25007 Lleida cercle@segre.com www. segre.com

Participa i guanya: Fotos artístiques Participa i guanya: El teu temps, la tardor

reflexos. El reflex dels llamps del sol es cola entre les escletxes del balcó en aquesta 
fotografia feta per @vellanetes3 a Juneda.

Univers. @rboria comparteix aquesta fotografia de l’“última Via Làctia de la 
temporada” presa des de la comarca de les Garrigues.

entre les muntanyes. Paisatge de tardor dels boscos i muntanyes de Gisclareny, a la 
comarca del Berguedà, pel Domènec.

Trobada. @lacarmetorres es va topar amb aquesta simpàtica vaca que passejava pels 
camps de la Vall Fosca.

Capvespre. Francisco Campos va immortalitzar aquesta posta de sol sobre el pont de 
Príncep de Viana de la capital del Segrià.

Tardor. Durant aquesta temporada les fulles cauen dels arbres i deixen camins com el 
que ens mostra l’Anel en aquesta imatge.

Envia’ns la teua foto més artística etiquetant-la a l’Instagram de 
SEGRE (@segrediari) amb #cerclelectura.

Amb la 
col·laboració 
de L’Era del 
Marxant

Cada trimestre entre totes les fotos publicades 
aquí i al suplement dominical Lectura sortejarem 
una estada per a dos persones a l’Aparthotel 
L’Era del Marxant de la Pobleta de Bellveí.

Les fulles cauen, arriba la boira i comença el fred. 
Envia’ns fotos sobre la tardor a cercle@segre.com o puja-les a 
la pàgina web (fins al 9 de desembre) i entraràs en el sorteig 
d’un cap de setmana per a dos persones a l’Hotel Casa Irene 
d’Arties (Val d’Aran).
El nom del guanyador es publicarà el 13 de desembre.
Bases i imatges a segre.com/cercle

Amb la col·laboració de 
l’Hotel Casa Irene
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