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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. 

GUIA I 37 I 

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). 

Feliços 3 anys, Clàudia! Gràcies a totes les persones que t'ajuden a créixer. Per molts més! Moltes felicitats, preciosa. Espero que gaudeixis al màxim d'aquest dia. 

Mocosa. El Ramon va fotografiar aquesta varietat, família del bo fet 
lla nega blanca, que va trobar en una sortida al bosc. 

Rovellons. Durant una excursió a un bosc del Pallars, l'Arnau va 
trobar aquests rovellons. 

Trompeta groga. El Manel va recollir dos 
cistelles plenes de camagrocs i rovellons. 

Bon equip. El Josep i els seus tres companys van recollir un total de set cistelles 
plenes de bolets a la zona de Tahús, a la comarca de l'Alt Urgell. 

Després de la collita. El Joan ens comparteix aquesta 
imatge de la padrina Pilar netejant i conservant els bolets. 

Entre tots fem Cercle! Totes les 1matges a SEGRE.com 

Has anat a plegar bolets? 
Envia'ns fotos de la cistella i 
de l'excursió al bosc a cercle@ 
segre. com o puja-les al web 
fins al25 de novembre. 

Podràs guanyar una 
fantàstica estada per a 
dos persones a l'Hotel La 
Pleta by Rafael Hoteles de 
Baqueira Beret (Val d'Aran). 

~ 
rafael 

Ja pleta 

Bases i imatges a 
segre.com/cercle 

El nom del guanyador es publicara el 
dimarts 29 de novembre 

cfarre
Resaltado
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