
GEORGINA I SERINA 

Les joves de Molins i en Nel·lo C 

us venim a dir que 

no tot està bé. 

Ho he vist amb els meus propis ulls i ho sé. 

 
ADRIÀ 

La igualtat és llibertat. 

El poder de canviar 

no te’l donen, l’has d’agafar. 

Si tots som iguals, perquè no tots som escoltats? 

Ho diem de veritat. 

No hem de deixar ningú de costat. 

 
MAX 

Encara que ningú se n’adona. 

Estan fent mal a les dones, tota l’estona. 

Si alces la veu i raones. 

Veuràs només persones, 

veuràs les coses bones. 

 
BERNAT 

La resta què importa? 

Alguna situació t'empresona 

i altra et desil·lusiona. 

Però tot és més simple quan la música sona. 

 
NEL·LO C 

Tots volen un món millor, 

Però no tothom col·labora. 

La gent s’omple la boca, 

Però segueix guardant problemes sota l’estora. 

Lluitem per viure en un lloc més just, 

Diguem que no ho vols per tu. 

 
  NEL·LO C 
Mira'm als ulls, 

diguem que no vols el que jo vull. 

Un lloc on el que se sembra, es recull, 

on cadascú pugui ser el que escull. 

Mira'm als ulls. 

 

 
ÈRIC 

Accepta’t tal com ets. 

No callis davant els fets. 

Planta cara als problemes 

i no els guardis com secrets. 



I encara que no ho admets, 

necessites ajuda com molts més, 

i no passa res. 

 
LUCAS 

Els valents són els que es mostren transparents, 

encara som a temps 

de fer canviar la gent. 

De tot això n’has de ser conscient. 

 
XUÉ 

No acceptis que ningú 

defineixi la teva vida, defineix-te a tu 

mateix. 

Creix. 

No confiïs en qui et traeix, ja que no ho mereix. 

Dilueix els problemes i reneix. 

 
LLUÍS 

El món és ple de piranyes. 

No t’hi trenquis les banyes 

i rentat les lleganyes. 

Has d'estar despert 

per actuar amb encert. 

Perquè la vida és complicada. 

Que t’estranya? 

 
  NEL·LO C 
Mira'm als ulls, 

diguem que no vols el que jo vull. 

Un lloc on el que se sembra, es recull. 

on cadascú pugui ser el que escull. 

Mira'm als ulls. (x2) 


