
2020

www.festamajorhivern.pdm.cat



I per començar ens toca criticar
La mala gestió que heu estat fent
No teniu vergonya o tant us fa
perquè sinó, no s’entén...

Ja no sabem com dir-ho
ho hem fet del dret i del revés,
Si els vostres gossos tenen ganes de fer-ho
Els poseu una sonda o que no siguin tant caganers.
Que Premià és brut, i fa fàstic!
l’Ajuntament s’ha de posar més dràstic!

Per Nadal les escoles fan concert
I demanen que els deixin l'Amistat
Però més d'un pare i un familiar s'ho perd
Perquè l'aforament és limitat.
En pocs anys ja podem dir del cert
Que massa poc teatre per tanta ciutat.

El gran desastre va ser la Festa Major
repicada i coets abans de l’Eufòria
l’Ofici abans del pregó...
tan mala gestió no em ve a la memòria
amb actes pirates sense guió...
Serà Kampikipugui el responsable?
o la desídia de l’Ajuntament la culpable?

Hi ha carrers amb pilones toves pertinents
Perquè els cotxes no corrin ni pugin a les voreres
Però cada dia els camions passen corrents
trepitjant-les com si no hi hagués barreres.

I que me'n dieu de l'institut de Premià?
Una colla de gent vol fer un institut-escola
i el director no ho rep amb bon tarannà!
Potser s'adona que la seva gestió s’esmicola
i el seu càrrec veu perillar.

L'institut no té un futur enlluernador
però com que no n'hi ha cap altre a prop...
Ara que s'albira una nova construcció
les matrícules del vell baixaran de cop!

Les escoles públiques tenen clar
Que són de qualitat i per tothom.
Però per salvar línies han de lluitar
Vers la concertada i el seu nom,
i mentrestant no es poden esmerçar
a baixar les ràtios, que vol tothom.

La Salle torna a apretar
Tot i punxar l'any passat.
Tres línies torna a ofertar
tot i la poca natalitat.
Nosaltres ho tenim clar:
amb la pública, sempre al seu costat!

Toca parlar de les disputes
entre els polítics que voteu.
Bones cares, guerres brutes
i els incompetents que mereixeu.

Després d'anys d'alcaldes convergents
Les esquerres podieu governar
Però sou tant rucs i amb tants miraments
Que deixeu a 5 arreplegats guanyar.
Ara, ni queixes ni plorar gens
Que la culpa és dels que ho vau regalar.

Però a veure amic, les esquerres has dit?
Si el pacte l'havien de fer amb el PSC!
Que aparquen la ideologia de partit
I llepen culs a qui convé.

En Méndez proposa a Esquerra si els va bé
Repartir-se uns anys l'Alcaldia
Però uns volen 3 anys i els altres també
A veure qui guanya en tossuderia.
I Esquerra se'n torna a flirtejar amb PSC
Mostrant que, de jaqueta, ràpid canvia.

I el pressupost que pretenen presentar
no contempla Can Sanpere ni l’altra Bressol.
perque els calés se’ls van patejar
abans d’eleccions, com qui no vol...
Sort en tenim que no el podran aprovar
i que el mini govern es quedarà sol.

Gran campanya electoral de La Crida
S'anaven a menjar el món a cop d'il·lusió
Però va Esquerra, que aquí estava en fallida
I els pren als morros liderar l'oposició.
Tants aires nous, força i embranzida
els fa ensopegar i perdre un escó.

A Ciutadans tenen el Cano ocupat
fent carrera al Congreso i al Parlament
Si l'Arrimadas l'ha seleccionat
És que deuen estar molt malament...

Tot i la feinada, però, té temps de reclamar
Que en Buch pagui els 3000 euros de multa
Per no posar l'estanquera a onejar
Que és una cosa que a ells els insulta.
Sort que amb en Méndez això mai passarà
I el balcó, rojigualdo sempre lluïrà.

També és una cosa d’agraïr
que dels mil partits que es van presentar
la majoria no arribessin a sortir
i menys frikis als Plens hi haurà.
Que per cagar-la i entorpir
ja en tenim prou amb els que hi ha.

Parlem d’infraestructures, vinga va
que algunes sempre estan pendents
esperant per millorar
de la mà d’incompetents.

Que no tenim platja ho sabem perfectament
Potser per això algunes ni les heu comptat
Ja que a totes les d’allà ponent
La bandera no heu posat
desconcertant tota la gent
i passant de la seguretat.

A l'estiu plou i ens banyem 3 dies amb merda
sense bandera vermella i ningú és avisat
Estem tan acostumats a que no sigui verda
Que no diferenciem brutícia de bronzejat.

La causa d'això que has explicat
És la via única del col·lector
Que algun enginyer il·luminat
Va decidir que era bona opció.
I ara pluja i merda s'han ajuntat
Per deixar-nos la platja de color!

Realment sou un poble de costa?
perquè jo, la veritat, no ho veig...
Referent al mar, l’Ajuntament per què aposta?
Per una merda de port i 4 fanals al passeig!
Quan ve el bon temps i l’estiu s’acosta
miro la platja i m’agafa un cabreig...

I Can Sanpere, tema recurrent...
La penya altre cop es va mobilitzar
i el dia que tocava un nou desallotjament
a fer-los fora ningú es va presentar.
Una altra victòria i tothom content!
I okupant l’ajuntament ho van celebrar.

A Can Pou no volen el tanatori al barri.
Que els molesten, els morts o els ploraners?
Doncs foteu-los bars amb molt de xivarri
I que es mengin els borratxos cridaners.

I el trasllat de l'Ajuntament per quan?
Marxeu ja al vostre nou edifici, pesats!
I deixeu tots els que esteu ocupant
Per a la gent i les entitats!

I les obres a la Casa de la Festa?
Ja haurien d'estar i no han fet ni licitació
Tenir el patrimoni abandonat no us molesta?
Molta promesa però una merda d'execució!
Can Manent perilla com a local
De Bòlit, no us mateu a empaquetar
que amb tanta lentitud i un altre temporal
Potser en runes quedarà.

Desastres naturals i no tant naturals
Que ens els duen el temps i l’incompetent
Deveu tenir el cap ple de pardals
A veure si el cervell se us l’emporta el vent!

El mal temps ens porta el pitjor,
i quan ve el gran temporal
destrossa els vidres de l’estació,
i allà ho han deixat, tot igual.
Us proposo una tarifa millor:
a la R1 volem la T-fatal!

I al campanar s’ha trencat el rellotge
Un cop de vent se l’ha emportat
El Glòria ha estat tant ferotge
Que ni St Cristòfol ha respectat!

Després d’haver hagut de tallar
els 2 arbres de Can Manent
la palmera, també a terra va anar
per culpa d’un cop de vent.
Trosset a trosset, si el deixem de cuidar
el patrimoni acabarem perdent.

I aquell bloc horrorós de ciment
que vau voler fotre allà al port
i que molts desitjàvem fortament
que el temporal deixés ben tort,
Resulta que resisteix perfectament...
això sí que és mala sort!

El canvi climàtic, senyors, ja és aquí.
I tenim temporals més freqüents cada dia
Fem-nos a la idea que si tot segueix així
Acabarem amb la platja a la Gran Via...

Durant mig estiu la bandera groga onejava
i no era pels presos del procés
és que l’aigua ja no està mai blava
i la merda ens envaix en excés.

Amb les noves obres del Museu Romà
Foten un gran esvoranc al carrer!
Amb empreses xapusses hem de confiar
Perquè ens conservin el patrimoni bé?
Si una vorera no han pogut aguantar
Amb parets de 2000 anys que arribaran a fer!

I al nou tram de Gran Via inaugurat
També hi surt un esvoranc a la calçada.
En Subirà culpa als del Gas que l'han creat
I amb quatre tanques, qüestió solucionada.
Mira que el clima, el poble ens ha destrossat
Però la incompetència mai serà superada.

Encara no marxem, espera...
que els vostres ridículs hem de dir
En això ningú us supera
i en sou els reis, vet-ho aquí!

Els de l’Amon-ra ja tenen local
Però el seu calvari no ha acabat
Perquè uns brètols i animals
El poc que tenen els han robat.
Que l’espai sigui municipal
No és garantia de seguretat...

A Cal Petit ja han tancat
i ara a tothom li sap greu.
Però realment el que ha passat
és que teniu el paladar al peu.
Compreu al Granier sense qualitat
I els bons oficis no valoreu.

Mirate'ls ells... Ara fan la gran campanya
Pel comerç local promocionar
I no se'ls acut cap més patranya
Que posar una imatge del port de Premià!
Que algú els expliqui al Sabadell
Que l'han cagat amb el cartell!

Cada any engeguen iniciatives millors
A la regidoria de la Dona!
Enlloc d’empoderar-les i combatre pors
Les convoquen per teixir una estona...
A fer unes polseres liles mooolt ben parides
Que si les maten, almenys vagin guarnides.

Algun il·luminat de l’Ajuntament
un hashtag s’inventa per la castanyada
Esperant que es faci selfies la gent
Però tothom ho troba una cutrada...
amb 4 fulles de paper allà al mercat
el photocall era un fracàs anunciat.

Si passeu prop del port flipareu,
Hi ha una casa amb llums, que per Nadal
Des de Mallorca es veu!
I no és un centre comercial
el què fa que us confongueu
és una horterada demencial!

La marxa independentista
Passa una nit a Premià
I al pavelló s’organitza
Dutxes, llits i un bon sopar.
Però els tracten com a turistes,
Perquè un lloguer els fan pagar!

Les noves targes de tren
Provoquen un gran merder
Però els noms són ben escaients
Això sí que ho heu fet bé.
CASUAL és que no hi hagi retards
I qualsevol altra incidència.
USUAL és que n’estem farts
de tanta incompetència!

Ara, les idees de bomber que heu tingut.
Aquí sí que us hi heu lluït!
Vergonya tinc del que heu fotut
i de qui les ha parit.

A pocs dies de les eleccions
S’omple el poble de flors i parterres
Com si per tapar les males gestions
N’hi hagués prou amb 4 jardineres.

L’equip de govern que es creu ser una startup
Ha tingut la millor idea del món:
Oferir un comerç on-line al botiguer que no en sap
I així estalviar-nos caminar un segon.
Per batejar-lo s'hi han trencat el cap
Atenció que n"hi diran... PREMIAZON!

A Premià som experts en contraprogramar
Per Sant Joan, coincidint amb la foguera
El Happy Premià hi van posar.
No hi ha més dies? aquesta és la manera?
Les entitats no us importa trepitjar,
que les donguin pel darrera!

Cal presentar la Festa Major
i busquen fer-ho de forma original.
Una scape room serà el millor
que mantindrà la incògnita fins al final...
Però La Clau publica la programació
i la sorpresa no val un ral.

Per promocionar el comerç per Nadal
feu que el trenet faci la volta pel port.
No se us ha acudit res que faci més mal
contra les botigues del centre i un poble mort?

Com que per Nadal tot s’hi val
l’Ajuntament s’ho va aplicar
i fa anar el trenet pel Camí Ral
amb tots els passatgers sense lligar.
Van tenir sort que els joves que fan l’animal
no decidissin que volien saltar...

Allà al port, després que els Reis arribessin
A molta gent no se li acut res millor
Que barallar-se a empentes com si els matessin
per pujar al trenet i anar com un senyor.
Sou el què no hi ha, de veritat
amb gent així s’extingirà la humanitat...

Com aquell avi del Wherther's Original
Per la cavalcada van voler fer-ho igual:
Posar tot de gent gran repartint caramels
Com vells patges caiguts del cel.
Però realment calia fotre'ls dalt del trenet
Tots ridículs, vestits de pastoret?

I tampoc no ens oblidem
dels personatges i les entitats
Que pel que heu fet, ara us la fotrem
dient unes quantes veritats!

Els okupes de Can Sanpere
S’ha de dir que tenen talent
Fent un vídeo de la Rosalia
Per anunciar el desallotjament.
Si jo tingués l’alcaldia
Intentaria fitxar aquest jovent...

L’Eloi Maristany plega de regidor
i a Cultura es trobarà a faltar el seu treball
qui estarà al nivell de la seva aportació?
que era portar cadires amunt i avall...

Allà a la cavalcada apareix el trenet
Amb l'Imma Morales saludant a la gent...
No sabem si és que anava pet
O el seu ego li ennuvola la ment,
Perquè confon ser regidora de festes
Amb ser la reina d'Orient.

I què dir de l’Esportiu Premià...
un club caòtic, la mare del tano!
Si hagués invertit bé el què va guanyar
venent al Madrid en Mariano
Ara seria del millor que hi ha
i no un desastre, i sense el nano!

Els mossèns tots uns personatges, alerta!
Tant, que es mereixen uns quants versots
Un, la porta ara deixa sempre oberta
A veure si entren nous devots...

I per la missa del gall, dalt de l'altar
Hi fot un gall viu allà lligat
que vés a saber si el va drogar
per tenir-lo tan quiet i posat.
Tampoc sabem si el va indultar
o l’endemà va acabar al plat.

I l'altre mossèn, tot content
Mullava els conductors durant la benedicció
Mentre "ole, ole!" anava dient
Que no sabíem si riure o tenir por.
O el vi de l'ofici era molt potent
O Déu ha abandonat aquest senyor...

I parlar d’en Miquel Buch també calia
La seva inutilitat política l’està fent famós
Com pot ser que venint d’una gestoría
Gestionant sigui tan desastrós?
Defensant els Mossos sense culpa ni mania
Mentre disparaven la gent com caçadors.
Jo crec que un bon homenatge seria
Cremar el carnestoltes amb contenidors...

I per acabar ens toca dir el pitjor
de molts actes i personal
de Cultura i Festa Major
que novament han anat fatal.

Als tècnics de l'Ajuntament els hem de dir
Que a les entitats tots són voluntaris
Que ja n'hi ha prou de tant exigir...
que d’ells, cap cobra salaris!
I si els actes surten aixà o així
És perquè hi destineu recursos precaris!

Que ha passat aquest any amb la paritat?
Amb un assalt patètic al balcó
On cap noia pirata s'hi ha enfilat
Com es nota que no hi és la comissió
I que a l'Ajuntament això mai li ha importat!

Un munt de gent molesta havia demanat
una graaan festa alternativa...
i una merda de “rave” va ser tot plegat
mentre esperàvem més inventiva.
L’Ajuntament ho ha redireccionat...
i crec que us l’ha colat amb lavativa!

Els pirates, sense el campament per ells
han quedat ben orfes de nit.
Sort que els premianencs, tots mesells
com si fos un Airbnb ,
el seu refugi han compartit.

A l’assalt a l’Ajuntament, pitjor que a un bar
hi va haver baralla de borratxos!
“som gent de pau” anava cridant l’Omar
i aquells a baix, fent-se els “matxos”
Potser caldrà dir que se us en va de les mans
i allò de “la festa d’ara, ja no és la d’abans...”

L’eufòria petita és un nyap
La música no va i a la pluja es culpa.
Però el DJ no hi era, tothom ho sap
de solució no se’n busca cap
i l’Ajuntament no se’n disculpa.

I de l'assalt petit què us hem de dir...
Que bé que ho fa la canalla
Però entre ells... qui hi veiem sortir?
La Lola, allà al mig que no calla!
Per un altre any, algú li pot dir
Que veure-la sempre, ja ratlla?

I enguany estem molt contents
ja que la festa ha crescut
i uns Petits Penjaculpes atents
Sembla que han aparegut!
Avui aneu aviat a dormir
i la festa molt no allargueu
que demà cap a mig matí
dels Petits Penjaculpes rebreu!


