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?Carla Suárez torna a les pistes de
Roland Garros després de superar
un càncer
La tenista canària cau eliminada després d'un emotiu partit

Carla Suárez, a Roland Garrós | EP

La tenista canària Carla Suàrez va caure eliminada ahir del Roland Garros, segon Gran Slam de
la temporada, davant la nord-americana Sloane Sephens, per un ajustat 3-6, 7-6 i 6-4. El partit
va ser molt emotiu, ja que Suárez tornava a les pistes 17 mesos després, un cop curada del
linfoma de Hodgkin, un tipus de càncer que afecta el sistema immunològic.
La tenista va deixar de competir el setembre de 2020, quan se li va diagnosticar la malaltia. La
jugadora, de 32 anys, va debutar de manera directa al quadre principal, protegida pel rànquing, a
causa de la seva baixa de llarga durada, i va estar molt a prop de la victòria en un partit que es va
allargar dues hores i 25 minuts.
La canària es va emportar el primer set per 6-3 i va estar per davant en el segon (5-4) a dos
punts d'anotar-se la victòria i obtenir el bitllet per a la propera ronda. Tot i això, Sephens va trobar
petroli al tie break i va acabar igualant el matx i sentenciant en la tercera i definitiva mànega, ja
amb més facilitat.

This is what it's all about. ??
Wonderful to see you, @CarlaSuarezNava
https://www.naciodigital.cat/noticia/220771/carla-suarez-torna-pistes-roland-garros-despres-superar-cancer
Pagina 1 de 2

(https://twitter.com/CarlaSuarezNava?ref_src=twsrc%5Etfw) ! #RolandGarros
(https://twitter.com/hashtag/RolandGarros?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/EJOR01QIt4 (https://t.co/EJOR01QIt4)
? Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021
(https://twitter.com/rolandgarros/status/1399785129267154948?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'americana, número 59a WTA, va guanyar l'Open dels EUA fa quatre anys i va saber "rendirse" a l'esforç de Carla Suárez, reconeixent el seu treball durant tot el partit per oferir un alt nivell
competitiu que va estar a punt de donar-li un ensurt.
Suárez volia penjar la raqueta l'any passat, però la malaltia va fer-li canviar de decisió i ho ha
allargat un any, en què també té previst disputar Wimbledon, els Jocs Olímpics i l'Open dels
EUA.

An inspiration to all, @CarlaSuarezNava
(https://twitter.com/CarlaSuarezNava?ref_src=twsrc%5Etfw) ??
Thanks for the memories...#RolandGarros
(https://twitter.com/hashtag/RolandGarros?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021
(https://twitter.com/rolandgarros/status/1399885978093903876?ref_src=twsrc%5Etfw)

Carla Suarez Navarro était venue avec l'idée de profiter du moment. Elle a fait beaucoup mieux !
Respect immense @CarlaSuarezNava
(https://twitter.com/CarlaSuarezNava?ref_src=twsrc%5Etfw) et à l'année prochaine ! ??
#RolandGarros (https://twitter.com/hashtag/RolandGarros?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021
(https://twitter.com/rolandgarros/status/1399849235466489858?ref_src=twsrc%5Etfw)
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