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BONA FESTA MAJOR 2010 !

    Edita : IxM.         Ciutadans lliures i rebels per un Mollet millor !         Agost 2010

Molletans i molletanes,
Aquí teniu uns versots
No són pas els “oficials”
Però toquen els pebrots.

Van dedicats a l’alcalde,
Aquests versots poca-soltes
I als regidors que li ballen
I li riuen gràcies moltes !

Tothom es pregunta perquè
Durant tota la setmana
La persona que més mana,
Sempre està absent de Mollet.

Serà que està a Barcelona,
Serà a la Diputació,
Serà que la bossa sona,
o que li paguen millor ?

Ser de Mollet alcalde
No té prou categoria
i allà a la Diputació
talla cintes cada dia.

Aquí es un càrrec electe
Allà col·locat a dit,
Pel desig sempre perfecte
de l’aparell del partit.

Tenim un Ajuntament
ben sord
Que no escolta els ciutadans
Amb una continua fuga
de tècnics municipals.

Més de trenta ja han marxat
lluny de les nostres
contrades.
ja s’havien fet un fart,
de patir males passades,
de veure col·locar amics
dels polítics que avui manen,
sense conèixer Mollet
ni haver-la mai trepitjada.

8.000 veus van dir ben fort
No al pàrking de pagament
Que a l’espai de les Pruneres
Ha imposat l’Ajuntament.

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,
que no s’enganxi 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,
i si algú haguèssim ofès...

...ha sigut sense intenció,

Li demanem
que ens perdoni.
No hi a res de mala llet,
que estan fets perquè volem
que el nostre Mollet funcioni,
Independents per Mollet.

Que no podran a IxM,
ni cansar-nos, ni callar-nos.
No ens dormirem a la palla,
seguirem cardant la llana,
i treballant dia a dia,
rebels i lliures per sempre
per la causa molletana !
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Ningú hauria d’aparcar
Al pàrking de la vergonya
Ni passar 50 anys pagant
Una plaça. Estan de conya ?

Ja ho vam dir els
independents
Que no tinguin tantes
presses
Cal fer estudis pertinents,
Que allà sota hi ha restes.

Hi van trobar una cigala
De pedra de milers d’anys,
Però per molt que buscaren
Els pebrots no els van trobar.

Uns li diuen monòlit
i altres setciències menhir.
I nosaltres “Manolito”
Com diem al nostre “amic”.

Què sol està el “Manolito”
Sense els seus
“acompanyants”,
Que torni ja a les Pruneres
Que és on hauria d’estar.

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

Si no, mireu com s’estiren
els partits municipals,
Sense comptar-hi salaris,
ni comptar pas els
augments,
aquest mandat cobraran,
per entendre’ns en pessetes,
92 milions PSC,
per a ells no són garrepes,
48 milions CiU, ICV-EUiA i PP
i 40 per Esquerra.

Anant-hi tan ben servits
i 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.

L’Ajuntament no te un euro,
I els préstecs costen un ou,
32 de milions de deute !
Reconeix al 2009.

Però gasten com si fossin
els més rics de l’esfera.
Un milió per una tanca,
dos milions a una passera
i a sobre doblen el cost
del que fan a les Pruneres.

Per denunciar
que estem farts
de pagar la zona blava
l’Ajuntament mala bava
a IxM ens vol multar.
Ens demana milers d’euros
per defensar els ciutadans
però per molt que s’empenyi,
no podrà fer-nos callar.

No hi ha manaire
que ens calli,
que volem dir la veritat,
les coses que no t’explica
el butlletí municipal.
Com la tele que és de tots
perquè entre tots la paguem.
No és només
del senyor Alcalde.
ni del nostre Ajuntament.
És de tots els qui vivim
iI treballem per Mollet.

Les coses no pinten bé
en el terreny laboral.
Mollet ja és líder en “paro”
de tot el Vallès Oriental.

Les empreses
ens les tanquen
i ens deixen aquí aturats,
molletans i molletanes
amb famílies per pujar.

Però no tot és dolent,
i podem cridar ben alt
que amb l’esforç
de tanta gent,
està molt bé que per fí,
tinguem un nou Hospital.

També amb el treball d’IxM,
hi ha coses
que van canviant,
deficiències reparades
a carrers de la ciutat,
l’Escola de Policia ,
finalment té els seus senyals.
El pont de Can Magarola
la tanca de seguretat,
parades amb marquesines
que havíem reivindicat,
i aquest any aconseguit,
un pregoner molletà.
Tant se val que ara el Sevilla
no visqui ja a la ciutat,
La Festa Major que torna
a reviure a Can Mulà...

I moltes altres cosetes
molt llargues d’enumerar,
part del treball d’IxM
per millorar la ciutat.


