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URBANISME I ELECCIONS

PORT I PLATJA

PARTITS POLÍTICS

PERSONATGES I ENTITATS

Comencem amb el capítol
D’urbanisme i eleccions
I de com feu el ridícul
Corrent fent inauguracions.

Parlem ara de port i platja
Que són temes recurrents.
Si arrossegueu tanta mala ratxa
Potser és perquè sou incompetents.

Ara toca partits polítics
Deu n’hi do quin nivell a Premià
Aquest any serem molt crítics
No mereixeu que us tornin a votar.

Critiquem ara personatges i entitats
Que no acabaríem mai
Fem una llista de disbarats
Però encara ens faltà espai.

Després de molt esperar arriba per fi el gran dia
Amb tot el protocol ben muntat
Per l’acte d’inauguració de la Gran Via
Però ai, que les jardineres no han arribat!
No passa res, agafem les del Casc Antic,
Tot sigui perquè l’acte no ens quedi deslluït.

Mireu si van deixar beeen acabat el port
Que a pocs dies de ser inaugurat
Plou una mica, i ui! quina mala sort,
Va quedar tot ben inundat.

En Méndez convida l'Artur Mas
A que el presenti com a candidat.
Vols dir que l'expresident n'està al cas
Del “personajillo” que ha presentat?
Hagués estat més útil i eficaç
Que li ensenyés a fer un pas al costat.

Al casc antic la brigada de neteja,
Segueix sense escarrassar-s’hi gaire!
Sort d’una veïna que sempre feineja
Que tot ho escombra! Quina pencaire!
Ajuntament, ja li podríeu pagar un jornal
Que ho deixa més net que la municipal.

I el Gutiérrez del PSC és presentat
Amb l'Iceta com a showman de l'estrena.
Veient-ho per un forat
No sabem que fa més vergonya aliena:
Que dissimulin el pacte amb Pdcat
O aquest candidat poca-pena.

A la Parròquia canvien a Mossèn Bernat!
S'acaben els errors al batejar
I els enterraments sense sensibilitat,
A veure si el nou ho fa sense gorronejar
Que aprofitar-se dels fidels queda antiquat.

I que maca la Gran Via ha quedat
Ara sí que s'hi pot passejar
Mentre t'esquiva un cotxe follat!
Peatonal no la posa en Sobirà
Perquè els comerciants l’han pressionat
I el regidor, una mica, es va cagar...
Com us poseu les piles veient les municipals
Heu posat parcs infantils a qualsevol racó
La iniciativa és bona, però se us veu el llautó.
I no comptàveu amb alguns brètols animals.
Aquests han fet destrosses i s’han endut taulons
I a aquest ritme no duraran fins les eleccions!
Ben farts n’estem de dir
que el poble és brut i pudent
Un pixat allà i l’altre aquí...
Amos de gossos, sou mala gent.
Posen jardineres noves al matí
I a la tarda ja fotia catipén.
Com que venen les eleccions
Tot el poble el tenim enlaire
Obres amb grans camions
Sense vigilar ni tancar gaire
On són els senyals i cordons
Per no caminar per cal drapaire?
I de la Riera què hem de dir!
Tot ha quedat ben bonic i florit
Amb parterres que fan aplaudir
Però en dos dies s’han engroguit...
Pel maig no arribaran a florir,
Massa pipí d’amo malparit!
Amb una plaça d'arbres frondosos i grans
El barri Cotet fa anys es va amagar
L'excusa era un pulmó verd per vianants
I no pas que els volguessin aïllar...
Però si hi ha eleccions i es volen nous votants
Els arbres sense compassió es fan talar.

I ara a promocionar el comerç local
Ai no! Que això no els interessa
Diuen que portar gent al port és el què cal
Que el petit comerç no els fa prou peça
I hi fan arribar els Reis i algun altre festival
Tot per promocionar-ho ben de pressa.
I aquest gran comerç a promocionar
Són quatre botigues mortes de fàstic
Que enmig del formigó costa trobar
En un ambient solitari fantàstic...

Porten la seva mestressa els de Ciutadans
A passejar pel poble i fer-se veure
Amb més guardaespatlles que militants
I amb els seus aires sempre arrogants,
Però ni un trist merder no en pot treure.

Guaita la canalla, si s’ho passa bé!
Ai no calla....però si és el del PSC!
Plena d’aigua, la pistola ha agafat
Amb samarreta arrapada i banyador florejat....
Des d’aleshores quan me’l creuo pel carrer
Ja només penso en veure’l l’estiu que ve!

I allà al port un gran parc hi han posat
Amb vaixell pirata amb calavera
Però és que ningú els ha informat
Que aquí mana l’Omar i la seva bandera?!

Exacte, l’Arrimadas i el seu seguici
Van venir a la plaça de l'ajuntament
Però entre escridassada i poca gent
Van haver de passejar com l'anada a ofici
Amb el vostre feixisme indecent
A vosaltres us haurien de fer un judici!

Gran estrena del Buch conseller!
Que fidel al seu estil de Premià
Empalma merder rere merder
I embolica més el que ha de solucionar.
Sort que a Catalunya no coneixien bé
El perla que els hi vam encolomar.

Amb la Draga aquest any us heu superat
Que si, que no, i al final l’heu portat
Però tan tard que ja estava ple de banyistes
I a sobre va i deixen la feina a mitges...
El fons marí us és ben igual
I la sorra marxarà al primer temporal.

La Crida vol anar de guais i per Nadal
Un patinet elèctric va sortejar.
Per voltar per Premià es mooolt ideal
Amb voreres estretes que no s'hi pot passar
I calçades amb cotxes, o peatonals
Vaja, un regal del cagar...

"Cada cop que ve un temporal s'emporta l'aigua"
"Els passos són per passar a peu"
Frases de l'alcalde de Premià de Mar
Ja us vam dir que aquest soca prometia...
El nostre Rajoy particular
No ens falla quasi cap dia!

Uns grans llums solars ben anunciats
Van instal·lar allà al passeig
Però amb poc temps ja estan destrossats
I passejant, ja no m’hi veig!

I els de la Coali, cada cop més fraccionats
Iniciativa, EUA, En Comú Podem...
Per gestionar quatre mocions i debats
Teniu més partits que afiliats
I tots penseu el mateix, no fotem.

La Xarxa d'habitatge evita un desnonament
I en Méndez els escarneix i alliçona
Enlloc de buscar solucions, l'Ajuntament
S'enfronta amb qui sí que en dona.
El panorama pinta malament
Amb un alcalde tan mala persona...

L’Ajuntament va fer el port prometent
450 llocs de treball nous
I ara ja no en parlen, curiosament...
Ells ja en fet l’obra, i tu toca’t els ous!

Un munt de tortugues ens han nascut enguany
I això que de platja quasi no n'hi ha...
O realment són babaues o s'han endut un engany
Perquè mira que criar a Premià!...
A veure si a l'estiu quan anem a fer un bany
Més tortugues que sorra hi haurà...

El consistori declara Premià antifeixista
Però Ciutadans i PP voten el contrari
Per si us faltava alguna pista
Del que defensa el seu ideari...
Si a les municipals Vox presenta llista
Amb aquest planter no hi haurà qui els pari...
Depèn de com escrius Junts x Premià
a twitter et surt ERC o el Pdecat
Ja veieu el perfil d’Esquerra com està
Fins i tot en això, ben desdibuixat.
A Catalunya les enquestes us fan guanyar
Però aquí al poble no us menjareu un torrat.

Per fi heu tancat el pixador de Can Manent
Ja era hora! allò era un niu d’infecció...
I amb el nou parc infantil tothom està content
Però us ha quedat el Casanovas allà en un racó.
Per a l’Ofrena haureu de fer algun invent
O posar la coral dalt d’un gronxador.

I per si eren pocs surt un partit nou,
Populista i creat a les xarxes socials
Amb l'únic bagatge de criticar i prou
I amb egos i interessos personals.
Empenta per Premià... O per un sou?
Per aquests no en dono ni dos rals...

L’Esplai Parroquial fa una sortida a la neu
El bus rellisca i queden aïllats més d’un dia
Sort dels monitors, i no pas Déu,
Diuen als nens que és part d'una fantasia.
I quan aconsegueixen tornar, quina arribada!
Famílies, teles... i l'alcalde també
Desinformat i sense haver fet cap trucada
Aprofita per fer-se veure el primer.
I declara als mitjans, de passada
Tot i que als monitors no els semblés bé.
I la Lola de ràdio Premià
Ja fa 25 anys en antena.
No sabem a qui felicitar:
Si a la seva dedicació plena
O als premianencs que l'hem d'aguantar
Patint tants anys aquesta pena...

INFRASTRUCTURES I SERVEIS

FESTA MAJOR

MÉS FESTA MAJOR

RIDÍCULS I VERGONYES

Ara toquen les gestions nefastes
D’infraestructures i serveis
Que aneu acumulant desastres
Enlloc de trobar-hi remeis.

Parlem de la festa major
Que amb els pirates i premianencs
S’ha fet tan mala gestió
Que el conflicte s’ha fet etern.

I seguim amb la festa major
I no és q vulguem ser cabrons
Però no sabeu fer ho millor?
És que n’estem fins als collons!

Acabarem amb ridículs i vergonyes
I quedareu ben retratats
Deixem nos ja de conyes
Que sembleu uns aficionats

A Can Manent començaran la rehabilitació
I esperem que l’obra no pari.
De Bòlit! ho espera amb gran il·lusió
Per al seu 15è aniversari
Que no tinguin com l'Amon-Ra una decepció
I que ara els controlin l'accés i l'horari!

Amb les excuses de la seguretat
L’Ajuntament els voluntaris controla.
Perquè volen evitar en realitat
Una cosa que no els mola:
Que canviïn algun concert o activitat
O se’n vagin massa de la bola.

A l’Eufòria hi havia tanta restricció
I l’accés era tan excessivament controlat
Que si buscaves sortir per un cantó
On el segurata tanoca estava creuat
O voltaves cap a un altre carreró
O et quedaves allà tancat!

Estrenen pati nou a l’escola bressol
On els nens poden córrer i saltar
Però per Nadal, com aquell qui no vol
Uns pams de gespa els hi van a robar.
S’ha de ser miserable i ruc com una col
Per fotre’ls un tros de terra de jugar...

I farts de la no comunicació
Llavors resulta que els voluntaris
Deixen a la regidoria l'organització
Per oblidar tots els calvaris.
I els contesten que si estimes la Festa Major
No pots deixar penjats els funcionaris!

Es va canviar l’atracabars genial
Per un sopacarrers de pena
Que venia a ser un cercavila igual
Però ben serè i amb la panxa plena.

Falten taules i cadires per les festes escolars
Però al regidor no li agrada gens ni mica
Que li recordin que n’estan farts
I que es faci algun twit que el critica.
Es queixa que tothom les vol pel mateix dia
Potser que algú li expliqui al pobre il·lús
Que és el més normal i a ningú sorprendria
Que les festes es fan totes a finals de curs.

Negocieu amb Diputació i Generalitat
Perquè la segona Bressol sigui realitat
Però poseu-vos les piles, feu drecera,
Que quan l'acabeu ja en caldrà una tercera!

Més de 10 anys de restriccions
Grups senzills i sous precaris,
I amb pocs diners per actuacions.
Fins que pleguen els voluntaris
I aleshores plouen milions
Per tenir grans grups i bons salaris.

Servir als vilatans és una causa noble
Però hi ha poca policia a disposició
Haurien de ser almenys el doble,
Ja que és una desproporció
Que hi hagi menys patrulles pel poble
Que segurates a l’estació.
Amb Can Sanpere, fatal, l’Ajuntament
El tanquen amb pany i forrellat
I després del gran desallotjament
Fins i tot guàrdies de seguretat.
Sort que a l’abril, molt discretament
Els okupes amb impunitat
Es van organitzant lentament
I hi retornen l’activitat.
Ja em direu de què haurà servit tot plegat
A la bona gent li mateu la il·lusió
Perquè seguiu sense aplicar el resultat
A la consulta es va votar: Expropiació!
Els veïns de la Sardana torracollons
Que de tot i a tota hora s’han queixat
Han guanyat les seves reivindicacions.
I per quatre, la plaça han arreglat
Que ens costa a tots uns calerons.
Amb el bus gratuït tothom està content
Que potser us sobren els diners?
Ara hi ha eleccions i ja penso malament
Ens el faran pagar car després!
I els conductors del bus, uns fitipaldis!
Compte! seu ràpid, que sinó
A la primera corba ves que no saltis!
Van pel carrer de la plaça com un fibló
I per la Gran Via com amb uns Ferraris.

I mira tu quina casualitat
Just aquest any, l'Ajuntament
Un parc infantil ha instal·lat
On els pirates fan el campament.
Digueu-me potser malpensat
Però això és per fotre'ls expressament.
L'Ajuntament busca voluntaris
I surten els esquirols del cau
Oportunistes i gens solidaris,
Kampikipugui agafen la nau,
Tot capitanejant els corsaris
I saltant-se el guió... Quin cacau!
Canvien de platja per seguretat
Però, senyors, és una excusa barata...
Com que els veïns del soroll s'han queixat
I les eleccions cauen aviat
No volen perdre vots per la festa pirata.
Fan, pels voluntaris, un vídeo d'agraïment
Just l'any que més n'han plegat
I un pica-pica, que els sembla suficient
Per valorar la tasca del voluntariat.
Crec que els veuen, des de l’Ajuntament
Com a mà d’obra barata que han contractat.
I amb tot el mal rotllo d'enguany
L'alcalde té els collons de valorar-la
Com una de les millors, ai que estrany!
Demostrant que no va organitzar-la.
No sap que els que la munten cada any
S’han passat la festa esperant salvar-la.

Als de la Comissió, visca l’activisme
I tot el voluntariat que s’hi escarrassa,
Però va cansar molt tant de victimisme
I anant de dol en feu un gra massa...
Coi, una mica de realisme
Que no és la fi del món això que us passa.
És que els de Pirates ho fan tot tant rebé
Que no els critiquis ni la meitat!
De seguida munten un gran merder
I sempre tenen la veritat.
Com això tan bonic que van fer
D’enfrontar a totes les entitats.
Amb tant d’ego entre els voluntaris
L'Ajuntament no hi va poder lluitar
Omplint la xarxa de comentaris
Amb poc marge per negociar.
Enlloc de testosterona i ovaris
Us cal mà esquerra i saber fintar.
Ei, que ja sé el què els va passar!
I perquè no van arribar a cap solució
Ningú els va suggerir posar
La figura d’un Relator!
En fi, que per mal rotllos personals
La festa sembla que va quedar deslluïda
Però us diré una cosa ben real
Als dos bàndols que us vau enfadar sens mida:
Per la gent van ser problemes banals
I la van seguir trobant divertida.
I en mig d'aquest desgavell,
I en plena eufòria de gresca,
S'albira un espai novell:
Serem un poble amb cartell
I amb alternativa a la festa!

El nou bus gratuït pot semblar el bo i millor
Però agafar-lo en pau està ben fotut.
Hi pugen adolescents amb mala educació
Quan surten de La Salle o l’Institut.
Per estalviar quatre passes, no és bona opció,
Millor ves a peu si no vols un ensurt.
Els de L'ANC i Ciutadans
Es barallen com nens per un tros de plaça
I tot i que els espais són ben grans
La carpa dels altres els molesta massa.
Tot val per sortir als mitjans
A veure qui més s'hi escarrassa.
Amb vaixell els Reis van arribar,
Però com sempre, us falla la previsió
L’èxit de convocatòria us va desbordar
Sense una trista tarima per a l’ocasió.
I només quatre infants van poder escoltar
El què havia de dir el rei Melcior.
A l’escola La Lió s’han trobat
Que els infants ja no fan sorra fina.
Per un dipòsit de fuel descuidat
Fan pastetes amb gasolina
Ara els barris volen potenciar
I per Nadal, omplir d’activitats.
I amb l’excusa de descentralitzar
El carrer de La Mercè omplen de foodtracks.
Però com tot “lo” d’allà, ningú se'n va enterar
I va ser un fracàs més dels nostres craks!
La pancarta dels presos al balcó
Sembla el joc del gat i la rata
Ara la posen, ara no...
Es mou més que la bandera pirata.
Vergonya ens fa la vostra por
I la sensibilitat d'una sabata.
Per tot plegat, el que nosaltres volem
És que es faci més gran la festa.
Ara que potser canvia el govern
Lluitarem per fer més gran aquesta.
Poseu més calés a la d'hivern
I que sigui menys modesta!

