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- PETITS -



Aquest any, com ja veieu
també sortim Penjaculpes petits
a veure si també escolteu
les nostres queixes i crits.

Estem farts de veure brossa a terra,
Que hi ha de carrer en carrer,
Això sembla una guerra
Hi ha una tona de paper!

Voleu venir a veure Premià?
si veniu no us estranyeu
Doncs moltes caques hi ha
A cada carrer en trobareu.

Hi ha molta brutícia pel carrer,
estan plens de brossa i plàstics
Estem farts de tants papers,
volem els carrers fantàstics.

Viure a Premià no ens agrada
el poble està fastigós
la gent és mal educada
perquè hi ha moltes caques de gos.

Si sortiu a passejar
moltes caques trobareu
agafeu el pal de fregar
que de fàstic morireu.

També hem de reciclar,
Hem d’utilitzar les tres Erra
Això ens ajudarà
Per cuidar la terra.

Volem més zones verdes alcalde!
o redueixes la contaminació
o al final aquí fotrà molta calda
i morirem de contaminació!

Botigues de Premià
el plàstic deixeu-lo estar
feu servir el paper
i el planeta us ho agraïrà.

Els arbres de Premià
no estan cuidats gaire bé
de verd molt poc n'hi ha
el gris envaix el carrer.

Al mar no et pots ni banyar
està brut i fa pudor
i peixos ja no n'hi ha
perquè l'aigua està marró.

Als nens i nenes de Premià
ens molesta que sigueu tant bruts
que el poble no vulgueu cuidar
i que els polítics sigueu tossuts.

Carreteres trencades
més d’un semàfor espatllat
Voreres aixecades...
Alcalde, quedes ben retratat!

Falten mes parcs per jugar i fer salts.
Heu de pensar en construir
moltes més places i locals
On els menuts ens poguem divertir!

Un edifici volem
La Mar Nova s’ho mereix
Fa 10 anys que esperem
i amb mòduls, no és el mateix!

Forat rere forat
al carrer sempre em trobo
Està mal asfaltat
I per això ploro...

Can Sanpere ens volen robar
I edificis volen construir
Això ens fa emprenyar
Perquè ho volen destruir.

Però Can Sanpere ja no és el mateix
des que fan fer festes i alegren la gent
No ens ho treuran, això ens uneix
Volem un espai lliure com el vent.

Can Sanpere és del poble,
estem amb ells i els defensem
que és una causa molt noble
que després tots guadirem.

Volem parcs nous,
sabem que valen diners,
Doncs quan hi hagi eleccions,
destineu-n’hi més.

La parada de bus
Està en un mal lloc
Si voleu que en fem ús
O la canvieu o la moc!

Als parcs està ple d’arrels
que surten de sota la sorra
si no vigiles un pèl
t’entrebanques i et fots una morra.

Us repassem perfectament
nosaltres res no callem
i tot el que feu malament
a la cara us ho direm.

Feu el Consell d’infants
I allà nosaltres parlem
Però després no ens feu cap cas
I ve quan ens emprenyem!

El preu de les cases ha pujat,
I no tenim prous diners
Molta gent de Premià ha marxat
Perquè no troben res més.

Senyor alcalde, per les eleccions
el poble no ha d'estar tan guarnit
amb tantes plantetes i decoracions
marxem enfadats al llit
perquè ocupeu les places i els racons
i el parc se'ns fa massa petit!

A l'Assís trobem a faltar el Pere Policia
ens portava molts regals,
i com que ens donava alegria
no ens ho perdíem ni estant malalts.

El Centre d'Atenció Primària
és molt lent i no pot ser.
No hi ha cap ambulància,
alguna cosa s’hi ha de fer!

El camió de les escombraries passa
a les 9 del matí, i això no mola
Si vas amb cotxe trigues massa
i arribes tard a l’escola.

El club hoquei linea Premià
Que lluita, pateix i batalla
amb l'ajuntament no arribarà a millorar
Perquè hores de pista els retalla.

No us importa ni una miqueta
com circulem els petits per Premià.
Perquè calen més aparcabicis
que quasi enlloc no n’hi ha.

Per alguns carrers hem trobat
molts cables allà mig penjant
si aviat no ho heu arreglat
ens acabarem enrapant.

La policia local que vigila el carrer
arriba tard allà al Montserrat
perquè quan finalment algun ve
els alumnes ja han marxat.

Paraulotes no en fem servir
com els Penjaculpes grans
però el què us diem aquí
són unes veritats gegants.

A veure, gamberros de Premià
Tambe us hem vingut a criticar
sabem que us agrada pintar
Però a les parets noooo es fa!

Cotxes a tanta velocitat
Ens feu bastant patir!
I a més d’un heu espantat
No ho torneu a repetir!

A l'estació de tren de Premià
es cola sempre massa gent
i ningú mai res fa
a no ser que es posin violents.

El temporal Glòria s'ha carregat
el vidre de l’estació.
I encara segueix allà trencat
i quan hi passes fa por.

Sortir a la nit fa una mica de por
No hi ha gaire llum als carrers
Senyor alcalde, faci-ho millor
de fanals en volem més!

Als carrers peatonals que heu posat
no sabem per on caminar
si passeges tot despistat
et poden atropellar.

El mar s’emporta la via
i amb tren no podem anar
perquè teniu la mania
de la platja no arreglar.

A l’estiu quan no hi ha escola
a la platja volem anar
però no ens hi cap la tovallola
perquè de sorra no n’hi ha.

Molts cops quan és de nit
Escolto gent al carrer cridar
Jo intento anar a dormir al llit
Però la gent no vol parar.

A pilota ens prohibiu jugar
a la plaça de la Sardana.
Sou uns avorrits, que us quedi clar
que farem els què ens doni la gana!

Volem dir que ens han ajudat
a fer els versots que hem dit aquí

infants de la Lió el Pilar i el Montserrat
l’Assís, Mar Nova i el Dofí.

Moltes gràcies!


