
 

La banda de cadells més divertida i famosa del moment exhaureix entrades al             

Centre Cultural Terrassa amb l’exitós musical  Aventura Canina  

L’espectacle arriba a Terrassa en una doble funció aquest diumenge 9 d’octubre, a les              

12’30h i a les 18h.  

Arriba l’esperat musical protagonitzat pels gossos més famosos que ha creat tanta            

expectació entre els nens i nenes de Terrassa i rodalies. Un divertit espectacle que              

atrapa als més petits i emociona als grans i que farà viatjar al públic a un món ple de                   

fantasia, música, ball, veus en directe i molta diversió.   

En un lloc anomenat Bahía Aventura tots els seus habitants viuen molt intensament el              

dia a dia amb amistat, respecte i sobretot, amb molta col·laboració entre els veïns. Un               

grup d’amics canins lideren les operacions més inesperades que es produeixen per            

salvaguardar el benestar de tota la comunitat. Però podran realitzar l’operació més            

important que se’ls hi ha presentat mai? Alguna cosa ha passat a Bahía Aventura que               

tots han de participar d’una manera molt especial per dur a terme l’operació Salvar el               

Parc de Mascotes . Algú malvat ha arribat per fer mal als veïns i no sabem si serà                 

necessari que busquin voluntaris per defensar-los. Seràs tu qui els ajudarà? Prepara’t            

per comprovar-ho! 

 
Fitxa Artística 
 
Repartiment: Miguel A. Ramírez, Lorena Rico, Ángel Manzano, Daniel Cuesta, Irene Cervantes, Carmen             
Blanco, Paula Cuesta, Patricia Jiménez, Javi Almagro i Ismael Pérez. Idea i guió de l’obra: Sabrina Chávez i                  
José M. Ramos. Directora, regidora i actriu: Sabrina Chávez. Assistent de direcció: Jose Antonio López.               
Adaptació de música i lletres: Iván Baena. Il·luminació: Francisco Díaz. Productor: José María Ramos. So:              
Fco. Javier Camacho.  
 
Les dades 
Aventura Canina 
Salvar el Parque de Mascotas 
Dia: Diumenge, 9 d’octubre 
Sessions: 12’30h i 18h 
Durada: 90 minuts 
Preu: 12euros.  ENTRADES EXHAURIDES 
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