
P2301-05 Preus Catáleg SARC 2023 

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.

  Data del pressupost:09/01/2023

  Data de l’actuació: Any 2023

  Contacte:Ana González – 648 500 885 – amebateatre@gmail.com



¡¡¡CATAPLÚM!!! (VIURE ENTRE BOMBES) 
TEATRE DE CARRER PER A TOTS ELS PÚBLICS

Espectacle de teatre de carrer per a tots els públics, unipersonal, sense text, en 

clau de clown, molt divertit, poètic i entranyable que aborda la difícil tasca de 

parlar del tema de la guerra des de l’humor.

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

• www.amebateatre.com  

• Dossier de   l'espectacle  

• Fitxa   t  è  cnica  

• Vídeo prom  o i fotos de l'espectacle  

• Vídeo sencer de l’obra: Sol·licitar enllaç

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.

http://www.amebateatre.com/
https://ca.amebateatre.com/cataplum
https://ca.amebateatre.com/cataplum
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_454d5b219fcd4fdabaec1d56da470c1f.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_454d5b219fcd4fdabaec1d56da470c1f.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_454d5b219fcd4fdabaec1d56da470c1f.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_454d5b219fcd4fdabaec1d56da470c1f.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_86680658c8d94d30af8cfda14ff7a9a0.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_86680658c8d94d30af8cfda14ff7a9a0.pdf


EL DiA DE RAMIRO
TEATRE DE CARRER O DE SALA PER A PÚBLIC INFANTIL

Espectacle de teatre de carrer/sala per a públic infantil-familiar  que conjuga

narració oral, titelles amb objectes, el clown i la música en directe.

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

• www.amebateatre.com  

• Dossier de   l'e  spect  acle   sala i carrer  

• Fitxa   t  è  cnica   de la versió de sala   i carrer  

• Vídeo promo i fotos  

• Vídeo sencer de l'obra: Sol·licitar enllaç

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.

https://ca.amebateatre.com/dia-de-ramiro
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_0cec4df5de1f49ecab23538f8f8dcfba.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_0cec4df5de1f49ecab23538f8f8dcfba.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_0cec4df5de1f49ecab23538f8f8dcfba.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_0cec4df5de1f49ecab23538f8f8dcfba.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_0cec4df5de1f49ecab23538f8f8dcfba.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_0cec4df5de1f49ecab23538f8f8dcfba.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_caff75129abb406f84538153ad6fecb7.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_caff75129abb406f84538153ad6fecb7.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_caff75129abb406f84538153ad6fecb7.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_caff75129abb406f84538153ad6fecb7.pdf
https://ca.amebateatre.com/_files/ugd/a1a4d1_caff75129abb406f84538153ad6fecb7.pdf
http://www.amebateatre.com/


CARRO DE JOCS 

TEATRE DE CARRER PER A PÚBLIC FAMILIAR

Dos pallassos, un can al joc al carrer i molta ximpleria. Teatre infantil de carrer 

en clau de clown, molt participatiu per a disfrutar en família. 

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

• www.amebateatre.com  

• Dossier de   l’espectacle  

• Fitxa tècnica  

• Vídeo promo de l'espectacle  

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.

https://ca.amebateatre.com/carro-de-juegos
https://97d1de1a-f2c9-44b6-8328-f18771e015d6.filesusr.com/ugd/a1a4d1_ada25304e2d9454895a2e82d27f7be08.pdf
https://97d1de1a-f2c9-44b6-8328-f18771e015d6.filesusr.com/ugd/a1a4d1_57837d553d8f4cd69ab8b11210bded3c.pdf
https://97d1de1a-f2c9-44b6-8328-f18771e015d6.filesusr.com/ugd/a1a4d1_30a4fac7e4164a8aae335161768c30cc.pdf
http://www.amebateatre.com/


CONTACONTES AMEBA

Sessions de contacontes per a públic infantil-familiar. Poden ser a u o a dos narradors, en

interior  o en exterior,  en valencià o castellà.  En cada sessió es conten tres històries i  es

caracteritzen per un alt contingut teatral i una  acurada presència escènica conjugant treball

físic, clown, cançons, música en directe, objectes i joc amb el públic. 

ENLLAÇOS D’INTERÉS:

• www.amebateatre.com  

• Teaser   general   de   l  es sessions i fotos  

• Sessions: 

▪ Disparatari de c  o  nt  e  s   (2 narradors - cast/val)

▪ Projecte "J  o   conte  , tú   comptes  :   històries per a la igualtat  " (2 narradors - 

cast/val)

▪ H  istorias irrisorias   (1 narrador - cast)

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.

https://www.amebateatre.com/cuentosirrisorios
https://www.amebateatre.com/cuentosirrisorios
https://www.amebateatre.com/cuentos-igualdad-genero
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https://www.amebateatre.com/disparatario-de-cuentos
https://www.amebateatre.com/disparatario-de-cuentos
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https://www.amebateatre.com/cuentacuentos-ameba
http://www.amebateatre.com/


P2301-05 Preus Catàleg SARC 2023
EL catxe dels espectacles inclou: 

• Representació de l’espectacle, Contractacions, Equip de so, Transport, Segur responsabilitat civil, 
Prevenció de Riscos Laborals, IVA 21%.

ESPECTACLE SENSE EQUIP
(IVA inclòs)

AMB EQUIP
(IVA inclòs)

Teatre de carrer:
CATAPLÚM!!! (Viure entre bombes) 1400,00 € 1400,00 €

Teatre de carrer:
El dia de Ramiro 1200,00 € 1300,00 €

Teatre de sala:
El dia de Ramiro 1350,00 € 1450,00 €

Teatre de carrer:
Carro de jocs 1200,00 € 1300,00 €

Contacontes Ameba:
Disparatari de contes 500,00 € 600,00 €

Contacontes Ameba:
Jo conte tu comptes, històries per 
a la igualtat

550,00 € 650,00 €

Contacontes Ameba:
Historias irrisorias 350,00 € 450,00 €

Contacontes Ameba:
Contes d’una nit d’estiu 700,00 € 700,00 €

AMEBA TEATRE COOPERATIVA VALENCIANA

Avinguda del Pantà 31-baix, 46820, Anna (València) – CIF: F40579054

www.amebateatre.com – amebateatre@gmail.com - 677001471 - 648500885 

LOPD 3/2018:  L’informem que les dades personals que vosté ens proporciona has sigut incorporats al Tractament d’activitat denominta
clients i el seu responsable és Ameba Teatre Cooperativa Valenciana. La finalitat és la gestió de la relació mercantil, administrativa i de
compliment d’obligacions fiscals. El terminide conservació de les dades serà de 6 anys. La base  jurídica del tractament és la ejecució
d’un contracte mercantil. No realitzarem cesió de dades salvaguardant les d’obligació legal. Drets: Vosté té la posibilitat d’ejercitar el
dret d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, dirigint-se per escrit a la direcció dalt indicada.


	Espectacle de teatre de carrer/sala per a públic infantil-familiar que conjuga narració oral, titelles amb objectes, el clown i la música en directe.

