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El porter Pociello serà operat el dia 18 de la lesió a
les cervicals
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El porter del Girona David Pociello serà operat el dia
Notícies de ...
18 d'aquest mes de la lesió a les cervicals. L'exjugador
Girona
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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DESAR AQUESTA PÀGINA A:

ENQUESTA

VEIEU BÉ QUE HI HAGI AJUNTAMENTS
QUE PROHIBEIXIN ELS CIRCS AMB
ANIMALS?
No. A mi m'agraden els circs amb
animals.

COMENTARIS

Depèn. Als que els tracten bé els ho
haurien de permetre.
Sí perquè normalment són
espècies que cal protegir.

Escriure un comentari

Vota

Resultats

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup El Punt i acceptar les Normes
de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones.
Elpunt.cat no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són responsabilitat
exclusiva de llurs autors. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la població del
llurs autors.
Elpunt.cat es reverva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
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