
DIMARTS 5310 DE JULIOL DEL 2012

carrer 1

Espanya, a semifinals
a l’Europeu sub-19 
FUTBOL 3 La selecció espanyola que 
dirigeix Julen Lopetegi s’ha classifi-
cat per a les semifinals de l’Europeu 
sub-19 després de guanyar amb cla-
redat a Estònia per 2-0. Espanya va 
passar a la ronda següent com a pri-
mera del grup A arran de la inespera-
da derrota de Portugal davant Grècia 
per 3-2. Denis Suárez va marcar el 
primer gol en el minut 39 i Paco Al-
cácer, que va substituir el sancionat 
Jesé, va arrodonir el resultat amb un 
golàs des de fora de l’àrea al final de 
la segona part. El partit no va tenir 
història perquè Espanya va contro-
lar-lo des del primer minut amb la 
selecció cuera del seu grup.

Villar indulta ‘Mou’
i sorteja el calendari
FUTBOL 3 L’assemblea de la Federació 
Espanyola de Futbol abordarà avui 
de forma oficial l’indult a José Mou-
rinho pels dos partits amb què va ser  
sancionat després de ficar el dit a 
l’ull a Tito Vilanova en el partit de 
tornada de la Supercopa disputat 
l’estiu passat entre el Barcelona i el 
Madrid. Villar ha admès que aquesta 
mesura de gràcia sol portar-se a ter-
me quan hi ha eleccions. Vilanova va 
ser castigat amb un partit per empè-
nyer Mourinho i ara tots dos podran 
seure a la banqueta per disputar la 
Supercopa a l’agost. Durant l’assem-
blea també es coneixerà el calendari 
de Lliga. E.P.     

Selecció condicionada 
per als Jocs
ATLETISME 3 Sis dels 50 seleccionats 
ahir per la Federació Espanyola d’At-
letisme per als Jocs Olímpics de Lon-
dres hauran de demostrar els prò-
xims dies que estan en forma per 
quedar-se a la llista de 50 (29 homes 
i 21 dones) que ahir es va donar a co-
nèixer. Alves (5.000), Cáceres (mara-
tó), Merzoughi (3.000 obstacles), 
Quiñónez (110 tanques), Pinero (per-
xa) i Bicet (javelina) no tenen encara 
el lloc assegurat. A més a més, hi ha 
quatre reserves per al cas que es pro-
dueixin baixes. Olmedo (1.500) va re-
nunciar als Jocs i Marta Domínguez 
i Jesús España s’estan recuperant de 
lesions. E.P.

El Madrid busca 
un acord per 
fitxar Modric
El club pagaria al Tottenham uns 30 milions, 
incloent-hi variables, i un descart de ‘Mou’

ANTONIO MERINO
MADRID

E
n temps de crisi i amb un 
deute net de 170 milions 
d’euros, la prioritat del Re-
ial Madrid torna a ser la de 

vendre per poder fitxar. I ni una cosa 
ni l’altra resulten gens fàcils. Luka 
Modric està il·lusionadíssim per 
aterrar al conjunt de Mourinho, pe-
rò no a qualsevol preu. 
L’entitat madridista 
ofereix al Tottenham 
30 milions, incloent-hi 
variables, i Carvalho, 
un dels descarts del por-
tuguès per a aquesta 
temporada.
 El que en un principi 
havien de ser un parell 
de retocs fa tota la pinta 
de complicar-se. La pri-
oritat al Madrid era un 
lateral dret, però ni els 
intents de Mou per  recu-
perar un vell conegut 
com Maicon, ni el repàs 
exhaustiu a futbolistes 
durant la passada Euro-
copa han donat fruits. 
Enmig de tot això va 
aparèixer el nom de Mo-
dric, un excel·lent centrecampista 
de 27 anys que podria donar relleus 
a Xabi Alonso, cosa que no es va po-
der portar a terme després del fiasco 
en la contractació de Sahin.

CARVALHO O LASS / El Madrid ha mos-
trat el seu interès per Modric, però 
no està disposat a pagar els 40 mili-
ons que en demana el Tottenham, 
l’equip del jugador croat. L’oferta 
blanca es rebaixaria en 10 milions i 
s’inclouria un jugador, que podria 

ser Carvalho o Lass. Mentrestant, els 
habituals rivals del club blanc tor-
nen a aparèixer per encarir l’opera-
ció. Un d’ells és Alex Ferguson, tèc-
nic del Manchester United, que esta-
ria encantat de poder comptar amb 
el centrecampista croat. Com també 
ho estaria el Chelsea d’Abramovic. 
No obstant, aquestes opcions es que-
darien en no res pel reconegut inte-

rès del jugador a fitxar pel club 
blanc, cosa que ha portat el Totten-
ham a donar-lo per perdut.
 Mentrestant, el Madrid segueix 
confiant en la sortida de Kaká, de qui 
apunten a Itàlia que estaria disposat 
a rebaixar-se un 40% la fitxa (10 mili-
ons d’euros) per recalar al Milan. Qui 
no rebaixarà res serà el Madrid, que 
espera recaptar entre 25 i 30 milions 
pel jugador brasiler, per qui va pa-
gar un total de 67 milions d’euros 
l’estiu del 2009. H    

FUTBOL 3 L’OBJECTIU BLANC

33 Modric celebra un gol amb el Tottenham.
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DOL ALS HIPÒDROMS ESPANYOLS

decidir crear el Gran Premi Clau-
dio Carudel.
 Des d’aquell dia, cada tercer diu-
menge de juny s’han repetit les 
mostres d’afecte a Carudel, que va 
ser «un mag»  per als doctors 
d’aquest esport i tots els aficionats, 
una injecció d’elegància, classe i 
intel·ligència. «Un mirall en què mi-
rar-se», diu el genet José Luis 
Martínez. Encara avui ressona als 
hipòdroms espanyols el crit: «Vin-
ga, vinga,  Carudel». H
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