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Luis García, tòtem de l'Espanyol, s'estrena a les
banquetes
L'asturià inicia l'aventura com a entrenador al Juvenil A de la Damm
amb l'objectiu de seure algun dia a la banqueta de l'Espanyol
Oriol Vidal
29/07/2019 - 15.31

Actualitzat 29/07/2019 - 16.35
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El vincle de Luis García amb l'Espanyol va quedar gravat a foc. El davanter va
ser l'autor, per exemple, dels dos gols dels blanc-i-blaus en la nal de la Copa
del 2006 o del primer marcat a l'RCDE Stadium, en l'estrena davant el
Liverpool.
L'asturià formava part de la gran davantera de l'Espanyol amb Tamudo i De la
Peña que va arribar a la nal de Glasgow, el 2007. Va vestir la samarreta
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blanc-i-blava ns al 2011 i, després, va voltar per Mèxic i Bèlgica, entre
d'altres llocs.

El Luis García entrenador
Als 38 anys, Luis García ha penjat les botes i ha deixat les tombarelles per fer
el salt a la banqueta. Tot i que l'Espanyol li oferia ser segon al lial de José
Aurelio Gay, l'asturià ha acceptat la proposta de la Damm per entrenar el
Juvenil A, retornat a la divisió d'honor de la mà de Martín Posse.
"Som màquines de transmetre energia, i ha de ser energia positiva.
Hem de ser gent que vulgui guanyar, que transmeti ambició."
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Amb Pablo Rotchen, un altre ex-blanc-i-blau, com a segon, Luis García enceta
un camí de fons amb un objectiu inequívoc: seure algun dia a la banqueta de
l'Espanyol.
"Tant de bo que les coses vagin bé i un dia pugui tornar a casa
meva, que és l'Espanyol."
L'asturià, imprescindible en aquell Espanyol que va arribar a la nal de
Glasgow, celebra el retorn a Europa dels periquitos.
"És la primera vegada que es viu una cosa així a Cornellà. Estic amb
molta il·lusió i amb moltes ganes de veure l'equip a Europa. S'ha
d'anar a poc a poc i marcar-se objectius a curt termini."
Luis García i l'Espanyol afronten una temporada de reptes nous. Veurem
quant de temps triguen a trobar-se.
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