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El porter Pociello serà operat el dia 18 de la lesió a 
les cervicals  

El porter del Girona David Pociello serà operat el dia 
18 d'aquest mes de la lesió a les cervicals. L'exjugador 
del Santa Eulària i el Reus serà intervingut a l'Hospital 
General de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, pel 
traumatòleg Cabiol i fins a la data de l'operació farà exercicis suaus amb els companys i treball al gimnàs.
Segons va informar el Girona al seu moment, Pociello té una hèrnia discal cervical amb afectació del cordó 
medul·lar. El jugador aragonès haurà de fer respòs durant les primeres tres setmanes després de la intervenció i
confia que el període de baixa serà inferior als tres mesos. Amb la sanció de Jorquera, Pociello no va poder ser 
convocat al camp de l'Hèrcules per la lesió. 
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