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VÍDEO El candidat de Ciutadans a
Argentona fa el ridícul en un test
sobre el municipi
Odilo Enríquez no sap el codi postal del municipi, ni la categoria on jugarà el
primer equip de futbol de la localitat, ni tampoc el sant que es commemora en la
festa major d'hivern
El candidat de Ciutadans a Argentona (Maresme), Odilo Enríquez, no ha sabut respondre cap de
les preguntes de l'enquesta que des de Ràdio Argentona
(http://argentona.cat/document.php?id=43334) fan a tots els representants que es presenten a
les eleccions municipals. Ni el sant que es commemora a la festa major d'hivern, ni la categoria
on jugarà el Futbol Club Argentona, ni tant sols el codi postal del municipi que aspira a governar.
Tampoc l'associació de botiguers d'Argentona, ni els actes que tanquen la Diada de la Flor, ni
tampoc el mal noms dels argentonins. Ho podeu veure aquí:

Curt però significatiu exemple dels "paracaigudistes" que C's envía als pobles com a caps de llista,
en aquest cas a Argentona, i del seu total desconeixement de la realitat municipal.
pic.twitter.com/VsuLxljz7W (https://t.co/VsuLxljz7W)
? Antoni Soy (@antonisoy) May 16, 2019
(https://twitter.com/antonisoy/status/1128938503323230208?ref_src=twsrc%5Etfw)
Enríquez té 48 anys, viu a Premià de Mar i fins fa unes setmanes ha estat regidor a Montgat i
conseller al Consell Comarcal del Maresme formant part d'una coalició entre Unió i el PDECat, tot i
que des de fa sis mesos és simpatitzant de Ciutadans. Enríquez ha explicat que preveu traslladarse a viure a Argentona encara que creu que "viure inicialment al poble no et dona més caliu per
poder ser alcaldable". El candidat de Ciutadans veu com "un avantatge ser més escèptic i no
tenir clientelisme ni favoritismes a ningú" sinó que "venir nou, net i polit a fer política".
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