
EL NOU COMBUSTIBLE 

 

S’amaga el sol i no refresca l’ambient  

Surts al carrer respirant fum massa pudent, 

Contenidors avui no doneu l’abast, 

Mira aquests rius, baixen secs i contaminats. 

 

Però queda gent amb ganes de canviar el compàs 

milers d’agents que volen fer-ho pas a pas 

l’escola és l’inici de tots els camins 

i la missió serà canviar els nostres destins 

 

Ja ha començat, quan semblava impossible, 

Revolució, és el nou combustible! 

Quan lluitem junts, som un grup invencible, 

Tu i jo farem l’Escola Sostenible! 

 

Dins la foscor, despertes perquè has descobert, 

Que és el moment que siguis aigua en el desert (be water, my friend) 

Petits detalls que tenen molt significat, 

Ningú et podrà retallar més les llibertats. 

 

Un hort, un gest, la veu que vol participar 

Un somni encès, obrir el carrer per poder anar a jugar. 

Un cotxe menys, tenir coherència al consumir, 

Menjar més fresc, les ganes quan vols decidir. 

 

Ja ha començat, quan semblava impossible, 

Revolució, és el nou combustible! 

Quan lluitem junts, som un grup invencible, 

Tu i jo farem l’Escola Sostenible! 

 

RAP 

Vull veure un mar d’un color molt especial, més net que mai, ple de peixos i corall. 

Vull veure el cel, el cel estrellat, sense la llum de la gran ciutat 

Si a la natura hi ha coses fràgils i tu vols cuidar el teu entorn, 

La solució pot ser molt fàcil: has de moure fitxa, ara és el teu torn! 

Volem un món ple de vida, estalvia! No malgastem la força i molt menys l’energia 

Amb la brossa en fem poemes d’amor i del combustible en fem cançons 

Fem una gran revolució, molts milions de persones al món, 

Juntes en una manifestació, el món no canviarà pas tot sol. 

Debatre, decidir i arribar al consens, no sempre és fàcil però a mi sí que em convenç, 

Places, carrers i parcs de la ciutat, seran els nous llocs on créixer en llibertat. 

 

 

Ja ha començat, quan semblava impossible, 

Revolució, és el nou combustible! 

Quan lluitem junts, som un grup invencible, 

Tu i jo farem l’Escola Sostenible! 

 

Ja ha començat i no t’ho voldràs perdre, 

Dins la foscor, serem la llum que esquerda 

No vull que el món se’n vagi a la me-me-rda-rda! 

Tu i jo serem la revolució verda! 


