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BONA FESTA MAJOR 2009!!

Molletans i molletanes,
ara que és Festa Major
us presentem uns versots
que a alguns segur plauran molt,
i a d’altres trauran la gana.

Són uns versots diferents,
per dir-vos les veritats
que no expliquen els de dalt,
ni trauran pas per la tele,
perquè l’alcalde ha vetat
que mai més surti IxM
perquè no ens pot dominar.

Per nosaltres no patiu.
Com segur que ningú ens mana,
i a ningú fem la viu-viu...
No ens poden treure la gana,
ni haurem de filar molt prim.

No volem fer competència
als versots més oficials
que a la Festa us llegiran
aquests xicots tan “macots”
dits els Torrats i els Morats.

Aquest any l’Ajuntament
s’ha superat amb afany
i ens presenta de molts anys,
amb molt, el pitjor programa

de la Festa molletana.

Començarem pel pregó.
Perquè pagar o bé llogar
a una estrella forana,
si ho faria molt millor
al balcó una molletana ?

Ara ens traslladen la Festa
cap el parc de Ca l’Estrada.
No hi havia un lloc més lluny
per fer-hi la “patejada”?
I què ens dieu de la fira ?
Vaja on l’han col•locada!
Un risc per veïns i comerços,
que la tenen a l’entrada,
i pels conductors que circulen,
a veure si algú es distreu
I es “fotrà” una patacada.

Les colles fan el que poden,
i li posen moltes ganes,
però amb el poc suport que reben
per molta il•lusió que tinguin
acabaran ben cremades.

I què en dieu del programa ?
Francament els molletans,
després de “currar” tot l’any,
i escurar-nos la butxaca,
ens mereixem una Festa
que no sigui tan “carraca”.

Ara ens tanquen els carrers
i ens els barren amb pilones,
amb un mando d’Star Treck.
Si és que a Mollet, sense mando,
ja ets ningú, ni vals res !

A Mollet ja ens ha arribat
la grip nova, vés quin pal !
L’Ajuntament no volia
que la gent s’assabentés.
Oh quina pena, censura,
a nosaltres, què, de què ?
L’alcalde i part de la premsa
que manega amb els seus fils,
creuen que el ciutadà és estúpid,
o que és un nen petit.

Independents es rebel•la
fora censures i vets,
l’alarma només la crea
qui té a les fosques la gent,
informació és prevenció,
a la que tots tenim dret.

I què dir del bon humor
que gasta l’Ajuntament.
Acosteu-vos al Museu,
i feu una ullada a la cosa,
l’Aparador “nadalenc” !
No seria tot més fàcil,
i ens sortiria a més, gratis,
obrir-ho a artistes locals ?

Les coses no pinten bé
en el terreny laboral.
Les empreses ens les tanquen
i ens deixen aquí aturats
Molletans i molletanes
amb famílies per pujar.

Mollet es mereix un canvi,
d’alcalde i d’Ajuntament.
Mereix algú que s’escolti,
i que compleixi amb la gent,
algú que no vulgui càrrecs,
ni estigui enganxat al seient.
Algú que digui amb nosaltres
Primer de tot, és Mollet !

Aquests versots ja s’acaben,
fins aquí hem arribat.
No és que s’acabi la història
ja seguirà tot rodant,
Ara gaudiu de la Festa,
us agraïm l’atenció.

Que a nosaltres no podran
ni cansar-nos ni callar-nos
mentre dormin a la palla.
Seguirem cardant la llana
fem el treball de formiga
rebels i lliures per sempre
per la causa molletana !

www.independentsxmollet.cat
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Cada cop som més la gent
que creiem que ha arribat l’hora
de pensar en un nou model,
per la Festa Ciutadana.

Els socialistes s’excusen,
diuen que no hi ha calers,
Serà que l’Ajuntament
no gestiona bé els diners
que paguem els molletans
i també les molletanes ?

A l’Ajuntament hi ha fuga
de tècnics municipals.
Més de trenta ja han marxat
lluny de les nostres contrades.
És com si fos una nova plaga,
ja s’havien fet un fart,
de patir males passades,
i de veure col•locar
als amics dels que avui manen,
amb el dit i sense títols,
sense conèixer Mollet
ni haver-la mai trepitjada.

Diuen que les finances
de la Casa Gran fan figa.
Ningú no ho diria pas,
amb el cobren, no lliga.

Si no, mireu com s’estiren
els partits de l’Ajuntament.
Sense comptar-hi salaris,
ni comptar pas els augments,
aquest mandat cobraran,
per entendre’ns en pessetes,
92 milions PSC,
48 milions CiU, ICV-EUiA i PP
i 40 milions ERC.

Anant-hi tan ben servits
i tots amb la panxa tan plena
tampoc no ens estranya pas,
que als plens de la Casa Gran
cada cop vagi menys gent
perquè que adormen les ovelles.

Nosaltres no hi entrarem pas
En aquesta gris carn d’olla
Ja n’estem tips d’escudella
I de porc fins a la p......
Si és que a banda d’IxM
Ja no queda oposició !
Mentre els partits es barallen
per estar a prop de qui mana
IxM els fem la feina
que és el que més ens agrada,
sense cap retribució.

Les Pruneres han tancat
i els arbres ens han tallat.
Un pàrking de pagament
ens està fent l’Ajuntament.
Amb la crisi que hi ha
el pàrking qui ho pagarà ?

Tots tenim dret a aparcar,
i ja n’estem farts de pagar,
Les Pruneres gratuïtat !
És un bé per la ciutat.
Ja d’impostos prou paguem,
i ara on volen que aparquem ?
Haurem de pujar al balcó
el cotxe amb l’estenedor ?

A Mollet vols aparcar ?
Vés i digues-li al Monràs !
Que pel folre s’ha passat
la veu de 8.000 persones

que amb IxM han signat
per reclamar a la ciutat,
un espai pels ciutadans
i per poder-hi aparcar
sense haver-hi de pagar.

Independents va avisar.
Compte, que aquestes obres,
segur que hauran de parar,
I alguns s’ho prenien a conya.
Com si estiguessin grillats.
No que és que siguem
“pitonissos”,
És que escoltem la ciutat,
i la gent gran bé ens ho deia,
-Les obres hauran de parar,
perquè sota les Pruneres,
restes antigues hi ha.

Tothom es plena la boca,
del menhir de la ciutat,
Uns que si van fer les fotos,
altres que s’hi van ensopegar.
Però mai sabrem quantes coses,
s’han endut runes avall.
Quan patrimoni petit,
mai més aquí tornarà.
Nostra “Pedra de Mollet”
la volem a ciutat,
que és patrimoni de tots,
i volem que ens la retornin
On tots la puguem mirar.

La neteja no funciona,
com tots volem i caldria,
tot i el canvi de l’empresa
duplicant el que valia.
Val que gent és porca
i que cal educació
Però on són les papereres,
on els contenidors,

per llençar les escombraries
hem de sortir d’excursió ?

Després de tants anys d’estudis
ara diuen que a Correus
ens faran l’ambulatori.
Com tardin tant les receptes
com les cartes a Mollet
ja podem posar-hi espelmes
o pregar-hi a Sant Vicenç
que com tinguis mal de ventre
t’hi cagaràs tot sencer.

No volem ser negatius.
Ja veieu quina passada,
si és que els senyors socialistes
es preocupen de nosaltres !
I ens col•loquen atraccions
quasi a cada cantonada,

A cada carrer una obra,
a cada plaça una tanca,
amb un cartell que ens recorda
que els diners d’en Zapatero
altrament dit del “FEIL” les obres,
no són per coses urgents
que necessita la gent,
sinó són per “collonades”.

Voleu dir que calia,
amb la crisi que hi ha,
gastar d’euros un milió
en una tanca de ferro
pel Parc de Can Mulà ?

A més que hi havien empreses
que ho feien per la meitat,
voleu dir que no hi ha altres temes
que calen primer arreglar ?
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