Parlem dels partits polítics
Enguany que toquen eleccions
Aprofitem doncs per ser crítics
I tocar-los els...escons.

Hi ha personatges i entitats
Que les fan com un cabàs
I per deixar-los retratats
Els hi anem a fer un repàs.

Com que l’espereu amb afany
Parlem ja de Can Sanpere
Tema estrella d’aquest any
I que tanta polèmica genera.

Premià segueix estant bruta
I molts carrers són un desastre.
Ara us fem una petita ruta
Per aquesta gestió sapastre.

En Tomàs Esteban per fi ens deixa
Atenció: Poltrona per ocupar!
I ràpidament, sense queixa
N’arriba un altre no gaire clar!

Lola! Fins a la sopa ets omnipresent
Presentant tots els actes que hi ha.
Mira que a Premià tenim gent
Però coi, a la pesada van a buscar.
Si tu ets la més competent
Crec que ja podem plegar...

Què me’n dieu de Can Sanpere?
Terrenys i naus per optimitzar
Ajuntament, que us avancen per darrera
els joves d’aquí Premià.
Sense fer un sol pas enrere
aquesta gent ho gestionarà!

Si aneu per la costa a passejar
Segur que us haureu trobat,
Entre el Masnou i Vilassar,
un tram brut i descuidat.
Allò és la platja de Premià
Que fa fàstic de veritat.

I el tècnic de festes buscant raons
Dient que odia la festa major...
Coll, enterra't allà Can Farrerons,
tu i la teva nefasta gestió.
Que els voluntaris, ara sense corcons,
per fi podran treballar millor!

En expropiar hi esteu d’acord tots
Però una consulta us heu d’inventar
Per recollir 4 vots
I les mans poder-vos rentar.

Seguim amb aquest nyap d'estació
Que un dia van dissenyar amb el cul
On les escales ara van ara no
I el servei al client es quasi nul.

I amb espardenyes i sarró
se’n va a Suïssa una comissió,
per aprendre a fer una consulta
que ben inútil resulta.

El servei de neteja poc s'hi escarrassa
Que setmanes després de la festa major
La farina de la batalla a la plaça
Segueix fermentant i fent pudor.

I els de De Bòlit! que friquis són,
amb mil cercaviles i passejades
pensant que són el centre del món
i que tot ha d’acabar amb batucades.

I cada urna videovigilada
per semblar més transparent,
ser notícia destacada
i tenir el votant content.
Quan la cosa està amanyada
des de bon començament.

Al carrer Enric Granados fan obres
En plena campanya de Nadal,
Que els botiguers ja venen de sobres
I un carrer tallat no els fara mal...

La coral l’Amistat canvia de director,
llàstima, ara que us crèieu afinats!...
La directora ja sabrà aguantar el llistó?
o tornareu a ser un orgue de gats?

I mentre aneu consultant
I el Núñez va a la presó
El CSA va treballant
I en rehabilita cada racó.

Recuperar els pastorets esta bé
I al Patronat ho fan amb bona intenció
Però tenen l'oïda a cal ferrer
I destrossen cada cançó.
Mare meva quin merder...
No se salva ni l'apuntador!

El Consell sènior fa campanya pel no,
Queixant-se del cost d’expropiar
Però tot i la gran comunicació
Ni els avis ho volen secundar.

Ostres gent de Convergència,
teniu molt fina la pell,
si us critiquen perdeu la paciència
enlloc d’actuar com gat vell...
A la Crida qüestioneu cada tema
mira que ens arribeu a cansar!
Us queixeu de tot per sistema
Porteu la contrària per portar.
Els d'esquerra no heu escarmentat.
Els votants us van donar l'esquena
I ara va i repetiu candidat:
En Molins el pocapena.
I els de la Coali que bé que us ha anat
tenir un poble tant eixerit.
Amb les plataformes que s’han muntat
sortiu a la foto sense moure un dit!
Els del PP tenen gent a la llista
que el seu programa s’han decidit carregar
semblen d’esquerres a simple vista
reclamant un carril bici a Premià,
i ara amb la concessió de l’autopista
Dient que no la volen renovar!
I els de la Revolta Global?
On sou, us queda algú?
Podemos us ha pres el principal
I ja no us queda ningú!
Plataforma per Catalunya de nou!
Reaccioneu premianencs, quina vergonya!
xenòfobs de merda, prou!
Que no surtin ni de conya!

El regidor de cultura, cervesa en mà
i amb somriure posat, el molt puta.
Ell de poli bo sempre fa
i les tècniques la feina bruta.

I l'alcalde, ben ocupat.
Miquel buch, ja pots amb tanta feinada?
aquest any del procés te l'has passat
Fent bolos per cada cantonada.
Amb grans discursos a la Generalitat
Plena d'alcaldes amb la vara trempada.
Massa càrrecs i popularitat
I la nostra alcaldia, mig oblidada...

La nova moda, està clar
són els processos de participació
que consten en preguntar
i treu-re’s de sobre el marró!

I a sobre hi deixen l'esvoranc
Allà obert durant uns dies
I t'hi podies trobar de franc
Les rates campant sense manies.
Sou marranos i gens fins
Això sí que us ho haig de dir!
Malgrat lavabos i poliklins
Al carrer aneu fent pipí.
L’eslàlom en cada aparcament
Canviant cada quinzena de mes
No té lògica coherent
Sols serveix per recaptar calés.

Jovent queda molt per fer
quan deixeu Can Sanpere habilitat
Amb Transmesa també hi ha merder
I caldrà ocupar-la aviat.

Els de secundària s'han queixat
Que l'institut està molt brut.
Jo els faria cas, la veritat,
Que si s'ajunta tanta joventut
I fan una mani sense calçat
Ho tindrem tots molt fotut...

I un record per un gran personatge
Geganter, diable i graller,
Premianenc valent a la platja,
I penjaculpes també.
Gerard, rep aquest homenatge
Pel que ens vas donar i vas fer.
Ens fem creus de com us costa
Gestionar un ajuntament
Aqui teniu una mostra
De tot el que feu malament.

Sou experts en ficar la pota
I fer-ho tot del revés
Parlar de ridículs és el que toca
Que cada any en foteu més.

Molts serveis per millorar
I algunes infrastructures.
Coses per solucionar
Més de verdes que de madures.

I per últim us volem parlar
De coses de cultura i festes
Que n'hi ha per sucar-hi pa
I dir-vos-en algunes pestes.

La ràdio, un exemple de bona gestió
I fa temps un mitjà inclús premiat,
Va la regidora de comunicació
I amb quatre dies ho ha espatllat.
Pel seu afany controlador
Els voluntaris s'ha carregat.

L'Iban Díaz venent la seva flipada:
Una pista de gel com a gran atracció.
Enganya comerciants i mainada
Per després treure'ls la il·lusió.
Hi plantifiquen una llufa glaçada
Que jo amb quatre glaçons la faig millor.

Fan un nou varador al port
I fora de l’aigua hi ha molt moviment
Però la resta segueix ben mort
I els locals buits eternament.

Ara que en Ramon Coll no hi és
Esperem més creativitat
Que a les programacions semblava que fes
Un copy-paste descarat.
A veure si us ho curreu més
I a cada festa hi ha una novetat.

Plega la directora del Museu
Però no hi posaran ningú més
Perquè ja en tenen prou, es veu,
Amb el personal que queda, només.
Una de dues: o ara us equivocareu
O fins ara hem llençat els calés!...

No hi ha fira més cutre i artificial
Que la Shoping night dels collons
I va i la declaren d'interès local,
Abans que d'altres tradicions.
Deu ser pel seu gran rerefons moral
De que quatre fotin més calerons...

Volen fer una xarxa entre els dos museus
Can Farrerons i el d’Estampació
Una gran xarxa de dos, ja veus!...
per poder lluïr millor.
Però ho gestionen amb els peus
Reduïnt horaris i direcció.

I només ens hi ha faltat
La Christmas Shoping night també
Un Nadal modernu i poc nostrat
Que sinó no es ven tant bé...

Premien el web municipal,
Ben bé perquè no se sap
Si justament el disseny està fatal
I la interfície és un nyap...
Si voleu jugar a la loteria
Aneu a l'OAC a fer gestions,
El sistema es penja quasi cada dia
I tu et fots, sense explicacions.
Una nova llei fiscal s’acaba d’aprovar
I el país en massa es revoluciona
Però l’Ajuntament de Premià
Sembla que no se n’adona
Entitats ja us podeu calçar
Que no és pas cosa de broma!
Ja us podeu descarregar
La nova aplicació municipal.
Podeu fer queixes i avisar
D'avaries, bruticia i tal.
Només falta que us vulguin escoltar
I la resposta no sigui virtual.
A cultura estan molt contents
Més taules i cadires han adquirit.
Però no veieu que són insuficients!
Dos actes alhora i ja s’han exhaurit!

Fira de Nadal amb gran promoció,
quatre parades per fer ambient,
Però a la Gran Via no hi ha un lloc millor?
Si aquí amb prou feines hi passa la gent!
L'ajuntament ens recapta amb afany,
Els bancs ens cusen a comissions...
Què més ens podia passar aquest any?
Doncs que a la platja apareguin taurons!
Mira q s'ha de ser penós
Per anar a robar al poble pescador
I no un gran tresor valuós
Sino peixos de la decoració.
Ni el pirata més pollós
Voldria els lladres a la tripulació.
Foteu el ridícul per festa major:
Els pirates invaint l'ajuntament
I el públic cantant la cançó
D'"alcohol, alcohol", garrulament
I els actors cutres, des del balcó
Seguint-los, a sobre, la corrent...
I el 9N aquí a Premià
Més que ridícul va ser humorístic
Veient que necessiteu, per anar a votar
Botifarrada i trenet turístic!

I el Centre Obert, un servei preferent
El deixen un temps penjat
per preveure malament
algú que hi donés continuïtat.
El colmo d'un mal ajuntament
És tenir un centre obert... tancat!
Ca l’Escoda ja és passat,
sempre deixeu la indústria morir...
total, per un supermercat!
un nou Penjaculpes haurà de sortir!
Es passen les normes per alt
els “listillos” dels avis de Can Manent
Deixant el cotxe davant del Casal
Fent servir la plaça com aparcament!
Pel què fa a l’Educació
Es veu que mana Convergència
Per la pública gens de motivació...
Com se us nota la tendència!
Els hippies de la Mar Nova
Per aconseguir menjar més sà
Com si demanessin la lluna en un cove
es van haver de revolucionar.
Segueix faltant equipament
Per a més d’una entitat.
L’Amon-Ra amb perill d’esfondrament
I d’altres que mai n’han disposat.
Però els embotiu tots a Can Manent
I problema solucionat.
Comerç de proximitat
Quina cosa més bonica
Els xinos ja són del CAP?
Perquè augmenten de mica en mica!

I amb el Tricentenari, fatal...
Quatre actes a última hora i corrent
passant del consell comarcal
i q amb prou feines va seguir la gent.
Però a la regidoria li és igual,
ells ja han complert l'expedient.
Adapteu el gegant Martí
Perquè tothom el pugui portar,
Ara només us falta aclarir
Que una gralla no es pot adaptar
I que ens deixin de fer patir
Els que creuen saber-la tocar.
Als polítics, la festa d’hivern els la sua,
Tot i que ens vulguin vendre la moto
Només van als premis de la rua
Per poder sortir a la foto.
I una cosa tan nostra i divertida
Com les comparses de mofa o protesta
Se les desvalora i oblida
Enfront les de ploma, cuixa i festa.
I al Ball Tronera, la veritat,
Ja li podríeu canviar el nom
Cada any acaba més aviat
Deixant amb un pam de nas tothom.
Per festa major, redéu amb l'Omar!...
Barroer i sense vocalitzar.
Que el vau treure de la barra d'un bar?
O és q algú influent es va tirar?
L'any que ve per un preu no molt car
Segur que en trobeu un que sap parlar.
Ja són 10 anys de criticar
De sortir a tocar-vos el crostó
I mentre les foteu com un campanar
Seguirem al peu del canó.
Els penjaculpes ho tenim ben clar:
Que visqui aquesta festa major!
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