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INFRAESTRUCTURES

POLÍTICS

ENSENYAMENT I ALTRES MALES GESTIONS

CAN SANPERE

Parlem de les infraestructures
Un dels temes recorrents.
Però és que sou bastant caradures
I sempre les teniu pendents.

Ara us parlarem dels polítics
Déu n’hi do els que tenim a Premià
I a veure si sou més crítics
Que tota aquesta patoleia la vau votar.

Ara toca ensenyament
I algunes altres males gestions
Perquè ho porteu tant malament
Que se’ns inflen els collons.

Endevineu què volem treure ara?
Efectivament, el conflicte etern
Can Sanpere, que és dubte encara
Des de l’anterior Festa d’Hivern.

El llum del passeig marítim
Que us penseu que és que no cal?
Tots els que de nit s’hi passegen
Ho han de fer amb un llum frontal
Si no volen trepitjar una merda
O potser acabar a l’hospital.

Alcalde, tens la pell molt fina últimament
I amagues els temes que et deixen fatal.
Potser l'alcaldia ja no t'és suficient
I els problemes de premià són un pal...
Segur que de tant anar amb el president
Ja deus somiar a picar més alt.

A l’escola Mar Nova molt temps d’indecisió
i fent d’oposició el Departament.
Que si ara la tanquen, que si ara no...
Ho heu estat fent tan malament
Que ja teniu una denuncia per a la col·lecció.

Si! Can Sanpere un altre cop
Segueix candent i tocant la pera
I em sembla que en lloc d’un versot
Li cal una auca sencera.

Als carrers hi ha un nou enllumenat
Però estan tan foscos que no veus ni un gos
De tan baix consum els heu posat
que enlloc d’un fanal, n’haureu de posar dos!

Als de la Crida i el PDECat
Us hem de fer un versot conjunt
Perquè sempre esteu com gos i gat
I no pot viure l’altre, sense l’un.
Us llenceu merda a base de tuits
I alimenteu tontament discussions
Preferiu defensar el vostre ego a crits
Que pactar i trobar solucions.

I del port, veïns, no hi teniu res a dir?
Quin gran fracàs de mobilització.
Des del ‘91 que ja es veia venir
no heu fet res, ni una trista acció
ni prou gent sabeu reunir
Mentre fan la gran construcció.
Una petanca a la Salle van posar
perquè es veu que allà s’hi aparca poc...
Deixen el terreny sense anivellar
I als cotxes els hi foten el lloc.
De manera que ara no s’hi pot aparcar
Però jugar a la petanca, tampoc.
No volen el Tanatori a Can Pou
Que es faci als afores! diuen els veïns
Cony, i vosaltres, de Premià, on sou?
Gairebé més a fora que a dins!...
I els convergents, que hi posen la directora
volen el Tanatori a Can Amell
Es veu que és de Premià de Dalt, la senyora
I aquí tothom mira per a ell!
Sort de la protesta veïnal
Que va aturar la draga en ple juliol
Sinó ja us veig a tot el personal
Menjant sorra tot prenent el sol...
Clar que potser en vau fer un gra massa
Amb el numeret de boicotejar el pregó...
Els uns amb xiulets a la plaça
I en Buch ridiculitzant-los des del balcó.
I tots dos bàndols amb poca traça
Vau aixafar la celebració.

I els del PSC desbarreu bastant
El vostre regidor que porta el nyap del port
Diu que si pateix el petit comerciant
És perquè la compra on-line l’ha mort.
Amb aquest inútil gestionant
Els vostres votants si que han fet sort!
Als de la COALI sembla que us paguin prima
Per quantes més causes pogueu reivindicar
Per molt que La Crida us piqui l’autoestima
Ara tampoc cal que salveu tot Premià...
Ah! I l’Elena, si us plau, que no es dediqui a la rima
Que el versot del Vila Primília... feia cagar!
Els d’Esquerra aneu caçant pardals
Ni feu oposició ni res sonat
Si no hi fóssiu tot seguiria igual
I no us entereu de la missa la meitat.
Fins i tot en Molins diu que per Carnaval
Una CAVALCADA hem preparat!...

I quan l’època de Portes Obertes s’acosta
L’Ajuntament fa els cartells i s’oblida la Mar Nova
La regidoria ja ha fet la seva aposta
No els agrada una pedagogia que innova.
I finalment tristos i també indignats
De saber que l’escola tanqueu.
Alcalde i Regidora hi esteu implicats?
Mentint amb el què argumenteu...
A les eleccions compte amb els resultats
Que políticament us costarà un bon preu.
I pels del Montserrat una colla hippy els arriba
Que els hi critiquen l’escola i no els donen treva
Queixeu-vos els del claustre que ningú us en priva
No sigueu tant aturats que es faran l’escola seva!
Les dues escoles voleu fusionar
Però que no us passi com amb l’institut
Que allà ja la vau cagar
I qui és que hi ha perdut?
Els joves, sense dubtar!
I amb les beques menjador
L’Ajuntament s’hi ha ben penjat
No pagant el proveïdor
Fins que l’empresa no s’ha queixat.
I amb el conflicte, déu n’hi do
El menjar dels nens ha perillat.

I vaia tela amb els de Ciutadans...
Renegueu de celebrar les diades
Però feu sortir Premià a tots els mitjans
Fent una gran paella amb l’Arrimadas.

Ampa’s del poble, feu-vos-ho mirar!
Que per tenir els petits gegantons
I gaudir-ne les escoles i tot Premià
Es fa una campanya per recollir calerons
I només La Salle i va col·laborar!

I amb el coi de bandera espanyola
Vau fer fotos al màstil cada setmana
Fins que de tant torracollons
L’ajuntament, covard, la va posar a desgana.
Això sí que és fer política,
coses que interessen i la gent demana...

Un any més pel dia de la dona
Ho peteu amb la programació
Prepareu una jornada trencadora
De tendresa, sensualitat i relaxació
Visca la dona treballadora!
Amb manteta, roba sexi i sabates de taló!

Els del PP, per molt que maquillin la imatge
Mireu de quina calanya són
Que de regidor tenen un personatge
Que es manifesta per la Legión...

La fàbrica de Transmesa heu tirat a terra
Caram! Si que us hi heu afanyat...
No fos cas que la gent del Sanpere
decidís ampliar el territori okupat.
Al novembre tothom del Sanpere
Es queda desconcertat
De cop i volta, quan ningú s’ho espera
Els foten fora amb rotunditat.
Que potser l’Ajuntament es fa enrere
de l’expropiació que s’ha votat?
De què va servir la votació?
Què heu fet durant dos anys?
Li doneu bombo a la participació
I només provoqueu desenganys
No voleu trobar una solució
quina colla de capsigranys!
Després de festes de comiat
amb més que una llagrimeta
i tothom ja preparat
i la fàbrica ben neta,
un recurs ben presentat
al Núñez li fa la traveta.
El desallotjament queda aturat
i tornem-hi amb una altra festeta...
Senyors de l’Ajuntament
Que són 9000 metres quadrats
Que hem de recuperar pel poble
Preneu-vos-ho seriosament
Que per això us han votat
I és una causa ben noble.
Comença el ball de bastons
I els que governeu foteu una pena...
Voteu en contra de les mocions
I us ho tireu a l’esquena.
S’engega una campanya plena de mobilitzacions
Amb pancartes, pintades i declaracions
El govern fa veure que fa accions
I demana tenir amb Núñez una o més reunions
Que, sigui dit de passada, pels seus collons
Els ignora sense raons.
I entre mals entesos i males intencions,
Sanpere i Ajuntament trenquen negociacions.
Bravo gent, això sí que és trobar solucions!

ENTITATS I PERSONATGES

GESTIONS NEFASTES

RIDÍCULS I DESPROPÒSITS

CULTURA I FESTES

Ara toca deixar verds
A personatges i entitats
Perquè sou tots uns experts
A fer un munt de disbarats.

Ara toquen les gestions nefastes
I no és que volguem ser cabrons
Però és que teniu persones bastes
Que prenen les decisions.

Ara ens toca fer un capítol
De coses de vergonya aliena
i és que a vegades feu un ridícul
que riure-se’n val la pena.

Acabem, criticant cultura i festes
Que no acabaríem mai
Us en podem dir mil pestes
I encara ens faltaria espai.

Els del Ball de la Disfressada
Amb tanta dansa tradicional
Heu deixat la gent cansada
I sou quatre gats al final...
Passeu-vos a fer samba o lambada
I veureu com us ve el personal...

Què n’heu de dir d’aquesta nova moda
De posar a votació com ens gastem els calés?
En una mateixa llista s’hi posa
Esbarjo per gossos, neteja o arreglar carrers.
Des de la regidoria hi colen més d’una cosa
Que tocaria que l’Ajuntament ja fes...
La participació és de broma i en realitat us fa nosa
Deixeu de jugar amb els diners!

Últimament Premià està de moda
I sortim sovint als mitjans:
Troben una antiga bomba a una escola
A la Nacional se’ns hi fan pantans
En Buch a la tele encara s’hi cola
I l’explosió ens fa tristament importants.
Però és que l’11 de setembre fem la carambola
I se’ns coneix per la paella de ciutadans!

El despertar dels Penjaculpes
Esperem que us hagi agradat
L’any passat, nois, va ser molt cutre
I va quedar com un nyap...
Ja us anàvem a posar multes
Però enguany es nota que us els heu gastat!

El poble és ple de contenidors pudents
Menys al casc antic, on no cal reciclar
La merda allà deu ser més intel·ligent
I es separa sola sense haver de triar...
Molt defensar el medi ambient
Però els senyorets del centre no s’hi han d’esforçar.

Coi de volum l’any passat a la rua!
Música cutre sonant a full.
Com que a les comparses els hi sua
I si la fem abaixar ens faran un cas nul,
Proposo una disfressa amb altaveus a la cua
Que els hi foti els decibels pel cul.

A la colla del ball de bastons
Hi ha una gran curiositat
No se saben bé les raons
Però hi tenen un plus de fertilitat
Vinga a generar nadons...
Entre cop i cop quedes inseminat!

Heu vist la nova agenda cultural?
O mirant la bústia no us hi heu fixat...
La idea és bona i original
Però potser sense voler l’heu llençat
Perquè el disseny està fatal
I sembla propaganda de supermercat.

I la noia que va a l’ambulatori
amb un piercing infectat?
La tracten bé no sigui que es mori
Però per veure al metge, ha d’haver pagat.
Si us plau, deixeu-me que plori...
Quina merda de sanitat!

Un fantàstic musical
Va presentar la Festa Major
Però cantar tan malament és normal?
Si fins hi tot vau fer classes d’afinació!
Neus, organitza tot el que cal
Però si us plau, deixa el món de la cançó!

Ca l’Escoda heu enderrocat
I al seu lloc construïu un nou edifici
Que deixa a tothom ben astorat
Es podria haver fet amb menys perjudici?
Ben bé a conjunt amb la tifa de plaça del costat.

I ara toca el tema recurrent...
Caques, pixats, bosses de plàstic...
Tenim un poble brut i pudent
I això no és per culpa de l’ajuntament
Sinó del vostre civisme, que fot fàstic.

Això sí que és preocupant
Noves façanes amb llistons de fusta!
A urbanisme què coi està passant?
Voleu dir que la normativa és justa?
Façanes centenàries hem estat aguantant
Cuidant el conjunt i l’estètica amb cura
I ara ens foteu al centre aquesta imatge aberrant
Amb el gust sota la cintura...

I els Reis? apareixen al Palmar tan aviat
Que amb prou feines la gent ha arribat
I el ros vol dir algo...però ja s’ha acabat!
I corren cap a l’Ajuntament sense camell
Tant ràpid i cadascú per a ell
Que la canalla no els veu ni el clatell.

“No ets de Premià si no...” ets ruc!
O bé friki o amargat...
Tela amb aquest grup del facebook
Ple de racistes i mal educats.
Es carreguen el poble i en Buch
I tot el dia perden gossos i gats
I l’administrador en va traient suc
Sense fer fora els malparlats.

A la regidoria de Festes hi ha nova incorporació
Benvinguda Jèssica, et desitgem molta sort!
La necessitaràs per aguantar la pressió
I que les companyes et donin suport.
Que alguns Voluntaris no tenen compassió
A veure si pots amb aquest mort!
Alguns veïns de la Sardana
creuen que és seva la plaça
volen viure sense tanta “jarana”
i els bars i les festes els molesten massa.
Però el lloc és de tots i no ens dóna la gana
votem per les festes i sopars a la terrassa.
El Joan Ribet de la Crida, plega
i ens sé d’uns quants que brinden amb cava.
Què farà el pobre sense buscar brega?
i amb el seu ego que no se l’acaba?
xinxeu-lo per twitter a veure si encara mossega
i feu veure que no us importa un rave.
I a l’Esplai el mossèn hi fot mà dura
per més d’un comentari que troba irreverent
i expulsa uns quants monis i els censura
perquè parlen de sexe obertament.
I uns per frescos i no anar amb cura,
i l’altre per massa tancat de ment
el dubte que ara ens tortura
és saber qui va més calent...

A la biblio molta feina se’ls gira
Perquè uns quants gansos s’hi han quedat
Fent bretolades sense mira.
Però guaiteu la gran solució:
Posar la poli allà fixa
Per resoldre la qüestió!
Dieu que governeu per Premià
I que repartiu les activitats arreu
Però a l’hora de descentralitzar
De la plaça Mercè Rodoreda no passeu.
Què potser no voten els de més enllà?
Ni us importa ni us ho plantegeu.
Arran de l’explosió es talla la Gran Via
I els botiguers han d’incentivar la gent
Perquè segueixin sense mania
Més enllà d’aquella tanca permanent.
Un “aplaus” per la gent curta que no seguia
I un altre pel poc suport de l’ajuntament...

I tela amb el rei Melcior
Que allà al mig de la gran via
Li peta el generador
On més canalla hi havia.
I de cop amb tanta negror
Aquella gran carrossa que tenia
Semblava el carro del carbó.
Enguany, vaia fiasco el pregó!
L’Ajuntament diu que pot caure el balcó
I no deixa entrar tota la comissió
Ni s’ofereix a marxar cap regidor.
Quina falta de respecte pel públic allà dret
Només per xuleria i voler marcar paquet.
Clar que als de la Comissió ja els val també...
Massa orgull i poca mà esquerra
I la festa major, que és la seva raó de ser
Es queda sense pregó per fer la seva guerra.
Mentre als que esperàvem al carrer
Ens queien els collons a terra.

Triomfen a l’Amistat
El teatre i el cinema
I amb l’òpera qui ho hagués pensat
També la sala sempre plena,
Però amb el Deleytan’s l’heu ben cagat
Que sou tant pocs que fa pena.
I les tècniques de cultura
És cert que no ens sorprendran
Per elles no hi ha cura
Versot a versot es van escalfant
No poseu cara de fura
I guardeu energies per anar millorant.
El dia de l’Eufòria no hi ha lloc per sopar
L’organització és un disbarat
Les famílies fan torns per reservar
I si arribes just no trobes ni un forat.
Més taules i cadires no podríeu portar?
L’acte surt al programa però sembla improvisat!
Un aplaudiment pel desembarcament infantil
Grans i petits hi posen molta passió
Una iniciativa molt bona i amb estil
Però coi! poliu-ne l’organització...
Comença abans d’hora i tothom tan tranquil
I el públic arriba acabada la funció.
I penseu que els més petits s'espanten
amb tants petards i sorolls
Amb el foc els pares els aguanten
Mentre s’enfilen pels colls.
Deixeu-vos d’efectes que no els encanten
Els nens només volen quedar molls.
Al proper sopar del voluntariat
no cal que hi poseu el menjar.
Per tal de millorar la seguretat
Hem decidit portar-nos el sopar.
Que amb tant d’aperitiu caducat
Al final ens hauran d’ingressar...
I el desembarcament al cul del món de llevant
Els pirates què invaïen, Vilassar?
Vau desangelar un acte que era brillant
Perquè tanta gent junta us va espantar.
I amb tota la caipirinha que anaven mamant
Més d’un pirata a l’ajuntament no va arribar...
Nosaltres seguim al peu del canó
Criticant al poble i al govern
I reivindiquem amb il·lusió
Que conserveu aquesta tradició
I que visqui la Festa Major d’Hivern!

