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«¡¡¡CATAPLÚM!!! (Viure entre bombes)» 

«El dia de Ramiro»

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: 08-11-2022

  Data de l’actuació: TEMPORADA 2023

  



¡¡¡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/


P2210-148 (temporada 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 BASE
IMPOSABLE

IVA
(21%)

PREU
FINAL

CATAPLÚM!!! (Viure entre bombes) 1239,67 € 260,33 € 1500,00 €

El dia de Ramiro 1157.02 € 242.98€ 1400,00 €

Il·luminació nocturna 165,29 € 34,71 € 200,00 €

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.

