
I ara, les grans infrastructures
que de millores no n’hi ha ni rastre
inacabades, insegures...
nens, això és un desastre.

El creixement del port està igual
tot buit i desangelat.
Només ha obert un sol local,
a aquest pobre paio, qui l'ha enganyat?

Ja podeu anar a posar un ciri
que si us moriu ara, molt bé no ens va...
que no hi ha lloc al cementiri
i en Baliarda no vol mancomunar.

El tema de l'estació i els voltants,
es repeteix més que una tornada
però és que sou 30.000 habitants
i no la tindreu bé mai, d'una vegada?

T’emprenyaràs com una mona
si amb cotxet o cadira hi vols anar,
fa temps que l'ascensor no funciona
i les mecàniques comencen a fallar.

És una peixera moltes vegades
i d’humitat, nens, n'hi ha un munt
tanta, que fins i tot les onades
sovint us cauen al damunt!

I si has de comprar el bitllet, vas bé!
no tinguis pressa ni res
que pot ser que el taquiller
estigui servint cafès.

Clar que a l'hora de reivindicar
esteu poc mobilitzats
d'una banda, tota la gent que no hi va
i de l'altra, grups despistats
com l'Asociación de Amigos de Premià
que van per lliure i són 4 gats!

I ara ens posem seriosos, si cal
perquè dir que ja passa de mida
que ens facin passar per la nacional
i hi- haguem perdut una altra vida.

I com que d’infrastructures n’hi ha moltes
us en citarem algunes més
i tu, polític que ens escoltes
pren bona nota després.

Munteu un Centre Esportiu de nota
amb mil activitats tipus spà
però heu de baixar la quota
perquè ningú ho pot pagar.

Però si vols nedar, el què fa pena
és que a la piscina vella hagis d’anar
perquè la nova està tota plena
de vells que les varius van a sucar.

L'aforament del Voramar, el pavelló i l'Amistat,
és una qüestió taaaant regulada
que ser-hi més de quatre no està autoritzat.
Voleu una solució? feu la Gran Via porxada!

L'aparcament segueix sent un merder
un autèntic galimaties
va per anys en algun carrer
i en d’altres cada quinze dies!

Els de Premià de Dalt, tu, no vegis...
al Barri Cotet zona blanca han posat,
I ara alguns aparquen amb més privilegis
que els veïns del carrer del costat.

Hi ha uns bancs plens d'homes fent el pena
que incomoden les dones del Barri Cotet.
Ara, però, els giraran d'esquena
i tots els cremats, de cara a la paret!

Les rajoles de la plaça davant del SOC
estan aixecades de mala manera
així es maten els aturats passant pel lloc
i hi ha menys cues d'espera...

Hi ha carrers per remodelar
a la plaça Nova concretament,
i sabeu quan faran obres, podent triar?
per Festa Major justament!
visca el llumanera d'en Subirà
això és un regidor competent!...

Com que la meva fàbrica és notícia
jo, nois, ja no tinc espera
deixeu-me tenir la primícia
de repassar Can Sanpere.

Volem zona verda, que no queda clar?
és que ens feu emprenyar, cagun la puta...
que un estudi diu que Premià
té més densitat que Calcuta!

Moneda de canvi per un altre lloc?
Buch, collons, sigues més noble
oferir hortes et deu semblar poc
però és l’únic verd que ens queda al poble.

Una fàbrica de CDés volen posar-hi
de pas, que fabriquin algun casset!
inventant excuses, el propietari
no han trobat res més obsolet?

I els de la Plataforma, que el teniu ocupat
no us cregueu tan originals, jovent!
que amb les carrosses ja fa una eternitat
que ho té ocupat l'Ajuntament!

Aneu de radicals i no voleu ser sumisos
crideu 100% públic i tota la resta,
però amb l'excusa que no voleu pisos,
ja teniu un lloc on fer festa.

Algun partit vol espai verd i equipament,
d’altres, pisos per joves hi volen posar...
centrem-nos, senyors de l’Ajuntament
que hi ha 1000 pisos buits a Premià!

Amb Can Sanpere els partits sou uns campions
decidint que els ocupes cal recolzar...
Els radicals de la Crida ho volen fer a fons
pero la resta, tant no es volen mullar.
Total, que la Crida s'absté a les votacions
i són els altres qui recolzen ocupar.

Aleshores va en Núñez i els denuncia
i tots els partits empaperats
i els de la Crida, quina ironia
en queden ben exculpats!

És el torn dels partits polítics
que tots feu molt la viu-viu
un any més hem de ser crítics
que ens donen més d’un motiu.

Convergència, feu pujar la mosca al nas
contentant a l'esquerra i la dreta...
amb Can Sanpere i més d'un cas
us mulleu, pero només la punteta.
En Buch ho ha copiat d'en Mas
això de la puta i la ramoneta...

Els del PSC callats i empassant-s'ho tot
després d'estar a l'oposició fent la mona
ara estan molt bé sense fotre brot
cobrant i escalfant la poltrona.

La Crida va aprofitant l'avinentesa
i als plens fot mocions de lleis estatals
els temes de Premià us semblen fotesa
i necessiteu parlar de coses cabdals...
Nens, deixeu els aires de grandesa
que us van votar en unes municipals!

I els del PP també feu igual
com que fer oposició se us en fot
no us mulleu en política local
i en canvi si que ho doneu tot
per defensar el govern central
cagats amb la disciplina de vot.

A Iniciativa cada any us diem el mateix
pero és que seguiu fent el badoc.
Crítiques al govern se'n poden fer un feix
i en canvi us sentim ben poc.
Realment us guanyeu amb escreix
que us deixin fora de joc.

Ara que amb la independència
a tot el país Esquerra puja un tou
resulta que a premià no hi teniu presència
ni ningú no sap on sou.
I munteu les JERC amb la innocencia
de que els joves us treuran del pou.

Els altres grupuscles i partits que hi ha
Revolta, Solidaritat, Reagrupament...
ens tornareu a marejar
per a les Municipals de l'any vinent?
o ser uns "mindundis" us ha fet reaccionar
de lo poc que interesseu a la gent?

I l'alcalde... una persona tan sentida
que les crítiques, petites o grans
les interpel·la de seguida
perquè no es facin gegants,
no sigui que alguna que no és mentida
se li escapi de les mans...

Repassem ara a consciència
alguns ridículs flagrants
i més d’una incompetència
dels nostres bonics governants.

La regidoria d'Ensenyament
regala a cada nen un calendari.
Al pressupost hi sobrava un remanent
i han pensat un servei ben necessari.
I que hi hagi eleccions l'any vinent
és casualitat, no pamfletari!...

Una línia de P3 potser cau
per falta de natalitat,
i tot i que l'escola pública és clau
mantindran les del concertat.
Ai calla! que ens mana en Buch i la Rigau
...ja me n'havia oblidat!

Per a l'ensenyament públic de qualitat
es crea una plataforma a Premià,
un poble tan desmobilitzat
que ni els mestres es volen mullar,
i quan va tocar fer vaga de veritat
només quatre la van secundar...

L'Ajuntament paga els treballadors
en funció de la productivitat,
amb un criteri molt poc seriós:
el què al seu superior li hagi semblat.
Ja podeu fer la pilota als regidors
o cobrareu un sou ben pelat!

Clar que als funcionaris, també, ja els val
amb la pila d'incompetents que hi ha
voldrien cobrar tots igual,
treballar poc i anar a esmorzar.

Decorar per nadal d'acord que és costós
pero n'hi ha per estirar-se els cabells
calia ser tan cutre i penós
amb aquella merda de llaços vermells?

Us ompliu la boca amb el petit comerç
pero feu la política dels disbarats,
mentre parleu de fer-lo fort i divers
no paren d'obrir supermercats!

I com si anessim sobrats de comerciants
es crea una altra l'associació també
Clar q amb la Celia Olmos i altres liants
més que feina, faran merder.

Però no reben només els polítics
aquí tots sortiu retratats,
ara també hem de ser crítics
amb algunes entitats.

Els de l'ANC s'han ben arruïnat
per mantenir a la rotonda una estelada
ni engrassant el pal ni posant cadenat.
els hi han fotut cada vegada.
coi! pinteu-la a la caserna del costat
i així estarà ben vigilada.

La gent de De Bòlit pot estar contenta
per fi l'Eloi Botey ha acabat plegant!
No marxava ni amb aigua calenta
després de portar 10 anys manant.
I tampoc cal trobar gent molt valenta
per coordinar 4 balls i algun gegant.

Doncs ja veurem amb la junta que ha entrat
molta gent diferent i tots manant...
volen potenciar l'entitat
però jo crec que l'enfonsaran.

L'Amon-Ra no esta pas en un xalet
un dia el local se'ls enfonsarà.
L’Ajuntament no arregla ni una paret,
total, són escoltes, deu pensar.
És ben be que s'aguanta dret
de tanta ronya que hi ha.

Els Cors de Clavé han decidit plegar,
i és que tant d'home junt no podia anar bé...
les nostres oïdes ja ho poden celebrar
a part que tindrem més sol l'any que ve.

Doncs la Coral l'Amistat busca cantaires...
enviem-los algun dels avis de Clavé
a veure si se n'hi colen gaires
que els faran quedar la mar de bé!...

Que el futbol La Salle guanyi la loteria
després que els paguéssim un camp ben verd
sembla fet amb puteria
i toca els ous, és ben cert.
Però que no compréssiu números un dia
us fa tenir una ràbia que us perd.

La gent dels Pirates són una comissió
que es veu que durant l'any s'avorreix,
i s'inventen un acte de promoció,
que 100 dies abans apareix,
per anunciar una tal Festa Major,
que es veu que ningú coneix.

A la gent us hem de posar verda
a part d’algun regidor
que el poble està fet una merda
i no hi poseu solució.

Premianencs, embruteu molt i netegeu poc
I sí, de nou ens tornem a repetir
però és que a Premià no hi ha ni un lloc
que no estigui ple de caca i pipí!

Premià està ple de porqueria
i bosses vessant de les escombraries,
i es multiplica la gent que ho denuncia
omplint el twitter de fotografies.

Tots us queixeu sense mania
que el poble està fet una marranada
però un escombriaire fa soroll un dia
i el feriu d'una pedrada!

Aneu fent peatonal tot el casc antic
canviant cotxes per jardineres,
i deixant el barri tot ben bonic
però sense contenidors ni papereres!

Els contenidors nous que heu posat,
molt bonics, moderns i fins,
però tenen tan petit el forat
que ningú no ho tira a dins.

Quadrar una agenda tan difícil no és
doncs fins i tot això feu fatal...
els de la poda, una mica més
i poden els llums de Nadal!

El Camí Ral està molt malament,
rajoles diverses, merda, i més d’un bassal
i la plaça de sorra davant Can Manent,
és un fangar habitual.

Al passeig vora el mar, si us hi heu fixat
entre el Masnou i Vilassar
hi ha un forat negre abandonat
que és el tram d’aquí Premià.

Acabem dient algunes pestes
amb poca o gens mesura
de tot el tema de festes
i també del de cultura.

Ni Ràdio ni Escola de Música ni Museu
l'Ajuntament es carrega els Patronats.
Retallada de despeses, al·legueu
i amb l'excusa, tots ben controlats.

Així el govern pot fer i desfer
i si cal censurar informació.
Unes quantes places al carrer
i a posar mà en la direcció.
Això es pur estil PSC
contemplat per Convergència i Unió.

Durant l'any a Premià la festa està fatal,
no hi ha ni un trist local de nit.
Que sou un poble dormitori és literal,
ni protesteu ni moveu un dit,
i amb la poca oferta cultural
realment sou un poble avorrit.

Al sopar de Festa Major
dedicat al voluntari
més que una celebració
semblava un menjador solidari.
En un pica-pica la gent gran fa por
si tenen gana, pobre de qui els pari!

És un perill fer cercaviles a Premià
ni es talla el trànsit ni ve la policia.
Només apareixen si l'alcalde hi va
o si al twitter et cagues en sa tia.

Clar que si es fa una mani a la vila
una protesta o concentració
la policia si que et vigila
i els mossos controlen amb atenció.
De Bòlit, enlloc de sortir en cercavila
sortiu en manifestació!

La comissió del Carnaval
és el més surrealista que hi ha.
La gent que la forma està fatal,
els fem ràbia i ens volen eliminar.
Per ells les rues són l'únic que val
i la festa no hauria d'evolucionar.
Doncs si els pica encara els hi fotrem més sal
que aquesta sala és plena i no pensem plegar!

Malgrat aquesta merda de comissió,
malgrat el poc suport d'oposició i govern,
seguirem al peu del canó
reivindicant la Festa Major d'Hivern!




