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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna 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).
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Pobles de Lleida a Instagram

Anglesola. Cel esplèndid un dijous a la tarda en ple estiu.
@blaicotrub.

Moltes felicitats, Judith, ja celebres els 19 anyets. Que passis un molt feliç dia.

Participa-hi i guanya: Les meues vacances
‘Balconeig’. “De
moment les meues
vacances són
confinades”, diu el
Manel Fregola.
Gaudeixo amb el
balconeig, una nova
modalitat de fer
divertides i artístiques
imatges

Talarn. Buscant pobles diferents pel Pallars Jussà, Talarn és
preciós. @nurintn.

Al costat. “A Santaliestra (Ribagorça Aragonesa)
hi ha racons meravellosos”, diu la M. Lluïsa Orrit.

Una sitja a les valls d’Àneu. Sorpresa la que es
va emportar la Roser, de Balaguer, de vacances.

Envia’ns la millor foto de les teues vacances a cercle@segre.
com o puja-la al web fins a l’11 de setembre i entraràs al sorteig
d’una estada familiar a PortAventura i altres fantàstics
premis.
El nom del guanyador es publicarà el dimarts 15 de setembre al
web i a les xarxes socials.
Amb el patrocini d’Azul Marino Viatges.

Taüll, a la Vall de Boí. Una bonica panoràmica d’un dels pobles
més bonics de la Ribagorça. @romris.

Bases i imatges a segre.com/cercle.

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a

