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Un grup de joves actors, ahir durant un dels tallers escènics d’estiu de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.

STEFI GABRIELLE

J.B.

❘ LLEIDA ❘ L’Aula Municipal de Te-
atre de Lleida compleix 35 anys 
d’història i, per celebrar-ho, ha 
decidit renovar els seus instru-
ments de comunicació corpo-
rativa: un nou logotip (vegeu 
el desglossament) i una pàgina 
web que ja s’ha posat en mar-
xa en la direcció www.aulate-
atre.com. L’alcalde de Lleida, 

Àngel Ros, va presidir ahir la 
presentació d’aquesta nova cara 
d’un equipament que ha superat 
els 2.000 alumnes de totes les 
edats. “L’Aula s’ha convertit en 
el centre teatral amb més nom-
bre d’inscrits de tot el país”, va 
destacar Ros, que va recordar 
que “aquest espai municipal es-
tà destinat tant als que els inte-
ressa la formació teatral com 

a professió com també per als 
que seran futurs espectadors 
o per als professionals de l’en-
senyament o la comunicació, 
i fins i tot també per a la gent 
gran com a activitat lúdica i de 
formació”. Després d’aconse-
guir el curs passat la titulació 
de cicle formatiu de grau supe-
rior, Ros també va expressar el 
desig de “comptar algun dia a 

Lleida amb un centre superior 
com l’Institut del Teatre de Bar-
celona”. El director de l’Aula, 
Antonio Gómez, va destacar 
que el nou web, de forma clara 
i atractiva, inclou l’oferta edu-
cativa, imatges, vídeos i fins i 
tot les fotos i ressenyes de cada 
professor, i que a partir de l’oc-
tubre podrà consultar-se també 
en castellà i anglès.

Nova imatge per a l’Aula de Teatre
L’equipament municipal celebra els 35 anys d’història amb l’estrena d’una renovada pàgina web 
i un logotip || Amb 2.000 alumnes, és el centre teatral amb més inscrits de tot el país

ARTS ESCÈNIQUES ENSENYAMENT

Una ‘marca’ amb el 
somriure i el plor 
de la comèdia i 
tragèdia gregues

n El nou logotip, creat 
per la firma Dseny, juga 
amb la paraula aula, “un 
referent a Lleida per la 
seua llarga trajectòria”, 
en lletres blanques sobre 
fons negre, a les quals s’ha 
afegit un toc de color roig 
amb els famosos somriure 
i plor identificatius, res-
pectivament, de la comè-
dia i la tragèdia gregues. 
El director, Antonio Gó-
mez, va recordar que el 
curs vinent seguiran els 
tallers per a adults, s’in-
tensificarà l’aula social i 
arrancarà el segon any 
del cicle formatiu de grau 
superior, amb inscripció 
oberta fins al dia 6 de 
setembre.


