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MEDI AMBIENT 
 

 
 



 

 
ORDRE: 

1. BELLA CIAO 

2. FRIDAYS FOR THE FUTURE 

3. PARE 

4. LES TRES ERRES 

5. LA COSTA DEL SILENCIO (FLAUTA) 

6. LOVE SONG TO THE EARTH 

7. SI TRIEM JUNTS SONA MILLOR 

8. ELS QUATRE ELEMENTS 

9. AIXÒ ES POPT SALVAR 

10.                      EL PROGRESO (FLAUTA) 

 
 

 

 

 



 

LES TRES ERRES  
POT PETIT 

Quan vas cap a l'escola, 
pots portar una carmanyola. 

Menys plàstic i paper, 
així ho faràs bé. 
Vigila bé l'aixeta, 

no la deixis mai oberta. 
Tanca els llums si és de dia 

i estalvia energia. 
 

Re re re! 
Re re re! Reduir, reutilitzar i reciclar. (bis) 

 
Abans de llençar res, 

pensa bé el que pots fer. 
Amb una llauna o uns bidons 
fas uns instruments ben bons. 

Et pots fer un vaixell, 
uns binocles o un castell, 
si tens capses de cartró 

i molta imaginació. 
 

Re re re! 
Re re re! Reduir, reutilitzar i reciclar. (bis) 

 
Cada cosa té el seu lloc, 
els envasos van al groc, 

el paper, el posem al blau, 
aquesta és la clau. 
Ai, quin gran encert 

posar el vidre al verd. 
Si a casa reciclem 

a l'escola també ho fem. 
 

Re re re! 
Re re re! Reduir, reutilitzar i reciclar. (bis) 

 
 
 
 



 

BELLA CIAO 
Sing for the climate 

 
We need to wake up  
We need to wise up  

We need to open our eyes  
And do it now now now  

We need to build a better future  
And we need to start right now  (repetir al final) 

 
We’re on a planet  

That has a problem  
We’ve got to solve it, get involved  

And do it now now now  
We need to build a better future  
And we need to start right now  
e o e o (2 compassos d’espera) 

Make it greener  
Make it cleaner  

Make it last, make it fast and do it now now now  
We need to build a better future  
And we need to start right now  

 
No point in waiting Or hesitating  

We must get wise, take no more lies  
And do it now now now  

We need to build a better future  
And we need to start right now 

(6 compassos d’espera) 
Tornar principi 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRIDAYS FOR FUTURE 
Pep López 

Sou molt bèsties 
 

A1 - Si us agraden les històries de monstres de paper 

Jo en tinc una de bona ,si voleu l’explicaré 

Molts dels personatges, ja els coneixereu 

Tots fan mitja por i hi són per tot arreu. 

 

B - Apa grans que en sou de bèsties no ens agrada això que feu 

Si no us preneu quatre molèsties, quin planeta ens deixareu? 

Apa Grans que en sou de brètols ,quin planeta ens heu deixat 

Si creieu que amb quatre rètols ho tenim tot arreglat. 

 

A2 - Cal anar-hi en compte , no badis ni un moment 

Doncs a primera vista, sembla bona gent 

Quan es troben sols, són inofensius 

Quan s’apleguen uns quants, empastifen els rius 

 

B - Apa grans que en sou de bèsties no ens agrada això que feu… 

 

Sempre estan de mala lluna, tot ho troben malament 

xerren tot el dia i amb prou feines se’ls entén. 

Se’ns mengen el paisatge, la culpa mai no és d’ells, 

dormen molt tranquils, ja han posat un cartells. 

 

Apa grans que en sou de bèsties no ens agrada això que feu …. 

 
 
 
 
 



 
 

AIXÒ ES POT SALVAR 
Sau 

Poder viure a prop d'aquest camí,  

poder beure l'aigua d'aquest riu,  

sentir la pluja com cau i ens mulla  

i tenir-te al meu costat  

agafant-me de la mà,  

per si no ho podem fer demà.  

 

Veure els arbres créixer cap al cel 

i saber que res no els pararà, 

voldria escriure que això canvia 

i aquest món es pot salvar, 

però em temo que tot això se'n va.  

 

Obro els ulls, miro al meu voltant 

i veig com tot això s'acaba,  

si algú em volgués explicar per què?  

Ningú no ho vol intentar, 

que això es pot salvar!  

 

Si algú em volgués explicar 

per què els rius estan contaminats, 

per què el mar és un abocador, 

quantes espècies ja s'han carregat 

voldria escriure que això canvia 

i aquest món es pot salvar, 

però em temo que tot això se'n va.  

 

Obro els ulls, miro al meu voltant 

i veig com tot això s'acaba, 

si algú em volgués explicar per què? 

Ningú no ho vol intentar, 

que això es pot salvar! 

 



 

PARE SERRAT 
Versió Sau 

Pare, digueu-me què 
li han fet al riu que ja no canta 

Rellisca com un bar 
mort sota un pam d´escuma blanca 

 
Pare, el riu ja no és el riu, 

Pare, abans que torni l'estiu 
i amagui tot el que és viu 

 
Pare digueu-me què 

li han fet al bosc que no hi ha arbres 
a l´hivern no tindrem no tindrem foc 

ni a l´estiu lloc per aturar-nos 
 

Pare que el bosc ja no és el bosc, 
Pare, abans de que es faci fosc 

ompliu de vida el rebost 
 

Sense llenya i sense peixos 
ens caldrà cremar la barca 

hi haurà el plat entre les runes 
i tancar amb tres panys la casa 

i dèieu vostè... 
 

Pare, si no hi ha pins 
no es fan pinyons, ni cucs ni ocells 

Pare, on no hi ha flors 
no es fan abelles, cera ni mel 

 
Pare, que el camp ja no és el camp 

Pare, demà del cel plourà sang 
el vent ho canta plorant 

 
Pare, ja són aquí monstres de carn 

amb cucs de ferro 
Pare, no tingueu por, digueu que no 

que jo us espero 
 

Pare, que estan matant la terra 
pare, deixeu de plorar 
que això es pot salvar 

que ens han declarat la guerra 



 
 

EL PROGRESO 
Roberto Carlos 

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible 

Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible 

Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentirme bien conmigo 

Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo  

  

Yo quisiera no ver tantas nubes  oscuras arriba 

navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares 

Ni ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales 

Yo quisiera ser civilizado como los animales. 

 

La ra la ra la rÃ¡ la ra la ra, la ra la la la la ra 

Yo quisiera ser civilizado como los animales 

 

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible 

Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible 

Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentirme bien conmigo 

Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo  

 

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. 

navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares 

NI ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales 

Yo quisiera ser civilizado como los animales 

 

La ra la ra la ra la ra la ra, la ra la la la la ra 

Yo quisiera ser civilizado como los animales 

 



 
 

LOVE SONG TO THE EARTH 
Aquest és el missatge  

que els nens de Pineda 

volem compartir avui.  

La Terra necessita tota la nostra ajuda 

per tornar a ser feliç.  

Obre els ulls al teu voltant,  

veuràs tota la vida que hi ha  

És aquí on nosaltres  vivim 

ho hem de cuidar.  

 

This is a love song to the earth 

You're no ordinary world 

A diamond in the universe 

Heaven's poetry to us 

Keep it safe 

Keep it safe 

Keep it safe  

'Cause it's our world 

It's our world 

Tenim massa coses que no necessitem  

i la Terra es va esgotant.  

És a les nostres mans, les de petits i grans 

poder-ho solucionar.  

Obre els ulls al teu voltant,  

veuràs tota la vida que hi ha  

És aquí on nosaltres  vivim 

ho hem de cuidar.  



 
This is a love song to the earth 

You're no ordinary world 

A diamond in the universe 

 

Heaven's poetry to us 

Keep it safe (Keep it safe, yeah 2x) 

Keep it safe (Keep it safe, yeah) 

(Keep Keep Keep it safe, yeah) 

Keep it safe 

Keep mama earth safe 

'Cause it's our world 

It's our world 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ELS QUATRE ELEMENTS 
Anna M. Lorente / Rosa M. Vidal 

 
Terra sota els meus peus. 

Aigua dins l'oceà. 
Foc nou que reneix arreu 
i un xic d'aire per respirar. 

 
Cuida aquest planeta blau. 
Cerca tot l'amor que et cal, 
força que renovi els cors. 
que la vida no mori mai. 

 
Xubi dubi xa la la la 

Per la terra pots passejar. 
Xubi dubi xa la la la 

i amb les ones de l'aigua nedar. 
 

Compte amb la capa d'ozó. 
Fauna en vies d'extinció. 

Pensa que en un nou demà, 
l'ecologia s'imposarà. 

 
Plantes que ens donen el verd 
el cel que ens regala el blau. 

Groc i roig que ens dibuixa el sol 
i el planeta es pinta de pau. 

 
Xubi dubi xa la la la 

Amb el foc et pots escalfar. 
Xubi dubi xa la la la 

i amb les ales de l'aire volar. 
 

Xubi dubi xa la la la 
Per la terra pots passejar. 

Xubi dubi xa la la la 
i amb les ones de l’aigua nedar. 

 
Xubi dubi xa la la la 
Xubi dubi xa la la la 

 



 
 
 

LA COSTA DEL SILENCIO 
Mägo de Oz 
(FLAUTA) 

A1-El mar escupía un lamento 

Tan tenue que nadie lo oyó 

Un dolor de tan adentro 

Que toda una costa murió 

Llora lamentos la nube que enfermó 

Y escribe espantos en la arena el dolor 

Arrulla el miedo a un delfín que bebió 

De un agua negra, su suerte emigró. 

 

B-Ven, quiero oír tu voz 

Y si aún nos queda amor 

Impidamos que esto muera 

Ven, pues en tu interior 

Está la solución 

De salvar lo bello que queda td6ah! 

 

INSTRUMENTAL  (flautes) 

 

2- Donde se acomoda la usura 

Nacen la ambición y el poder 

https://www.google.com/search?rlz=1CAKSOU_enES870&q=M%C3%A4go+de+Oz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDYrNDBZxMrte3hJer5CSqqCfxUAohScyBsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjl1KmKkvLlAhVMyYUKHdVhBocQMTAAegQIDBAF


 
Y este germina en la tierra 

Que agoniza por interés 

Y una gaviota, cuentan que decidió 

En acto suicida inmolarse en el sol 

Ríe desprecios un barco que encalló 

Y se desangra en su lecho: la mar 

(FLAUTA) 

B-Ven, quiero oír tu voz 

Y si aún nos queda amor 

Impidamos que esto muera 

Ven, pues en tu interior 

Está la solución 

De salvar… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SI TRIEM JUNTS SONA MILLOR 
Pitu Tries 

 
D’un vell amor, 

tinc guardades totes les cartes; 
Lletres, petits tresors que avui fan mal al cor. 

Dins de capses de cartró 
cauran en l’oblit 

al contenidor BLAU! 
 

Vidres i ampolles, 
quina festa ahir al vespre; 

sento la vida d’un altre color. 
Mil rialles, també plors 

cauran en l’oblit 
al contenidor VERD! 

 
Reciclem, reciclem 

talls de vida, cartró i llauna que deixem; 
Reciclem pel nou món: 

si triem junts sona millor,  
que si triem junts sona millor. 

 
Dies de llauna, 

quan tot costa molt; 
pren-t’ho amb calma saps que no estàs sol. 

Beu-te un brick fet d’il·lusió 
i amb el mal rotllo el llences 

al contenidor GROC! 
 

Tenir-te a tu:  
la fruita més dolça; 

una màgia orgànica ens fa caminar junts. 
Hem pelat molts grans moments 
i els mals rotllos els hem llançat 

al contenidor MARRÓ! 
 

Reciclem, reciclem 
talls de vida, cartró i llauna que deixem; 

Reciclem pel nou món: 
si triem junts sona millor,  

que si triem junts sona millor. 

Reciclem, reciclem 
talls de vida, cartró i llauna que deixem; 

Reciclem pel nou món: 



 
si triem junts sona millor,  

que si triem junts sona millor. 


