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SOLISTES GRUP A GRUP B GRUP C

E1 There comes a time
When we heed a certain call
When the world must come together as one

Time
a call
together

It’s - There are people dying

life And it's time to lend a
hand to life

Time

The greatest gift of all to life to life

E2 Un món millor
no és un somni descartat
Hi som a temps!
Podem fer-ho realitat

Tenim un sol desig
que tota la humanitat
pugui viure en pau i llibertat

Farem un
món
millor

Pau
Lli-
bertat

T We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day,
so let's start giving

World
Children
Brighter
day

Mans Està a les nostres mans
lluitar per construir

Un nou demà millor
per tu i per mi

Per tu i
per mi
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E3 Els nostres drets
no entren en discussió:
tant se val d’on vinc,
com em dic, qui sóc

El gènere, l’edat,
la llengua o el color,
Diferents
i junts som molt més forts

Tant és
d’on vinc
qui sóc.

Junts
molt
més
forts

T We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day,
so let's start giving

World
Children
Brighter
day

Mans Està a les nostres mans
lluitar per construir

Un nou demà millor
per tu i per mi

Per tu i
per mi

E4 Per un futur
amb un planeta més net:
flors i ocells,
aigua clara i aire fresc

On ningú no passi fam,
ni set, ni fred, ni por.
On puguem
tots viure molt millor

Flors
ocells
aire fresc.

Tots
molt
mi-
llor
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T We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day,
so let's start giving

World
Children
Brighter
day

Mans Està a les nostres mans
lluitar per construir

Un nou demà millor
per tu i per mi

Per tu i
per mi

PO
NT

I quan sentis que
no hi ha res més a fer.
O quan et diguin
que lluitar no serveix per res.

Oooh, només canta ben fort
que podem canviar el món.
Ara i aquí
comencem un present nou

Oh,
oh, oh.
Oh,
oh, oh.

Un
Pre-
sent
nou

T We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day,
so let's start giving

World
Children
Brighter
day

Mans Està a les nostres mans
lluitar per construir

Un nou demà millor
per tu i per mi

Per tu i
per mi


