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ROSA M. QUEROL I A,ttotu de les fotos de la mostra 'senegal' a la Fecoll

"Les imatges reflecteixen la
tasca que impulsa I'ONG Veïns
del Món Solidaris al Senegal"

Queol (lJeida, 1945) va oometÞ

çar a tnballlar en un taller de cos.
tun, però aúat va decidir canviar
de plans i primer va muntar una
botigB de roba, per estar desprÉs
24 anys com a visihdora mMica,
fins que es va jubilar i es va poder
dedicar a tasques socials. Ara la
swa ftina a I'ONG Veins del Món
Solidads -bmlÉ els podeu tru
bar a Facebook- es veu rcflectida'ämb 

una sèrie de Íotografies de
la san danen estada alsenegal.
les btos es poden ueu¡e a la sala
Manolo Calpe de la Fecoll, fins al
finalde la setmana vinent.

Dbn li ve dquest punt soc¡al?
Sempre l'he tingut, però amb la jubilació m'hlhe
pogut dedicar plenament. De fet, sóc tresorera
de Plec, vicepresidenta de Fes Salut, secretària
de l'associacio de'càncer de mama ADIMA i, lò-
gicament formo part de I'ONG Veïns del Món
Solidaris.

Expliqui'm cos.es d'oquestd ONG.
IONG Veïns del Mon Solidaris va néixer fa prop
de vint anys a Lleida i vàrem col.laborar en äi-
ferents iniciatives en llocs distints. Des de fa 10
anys ens hem centrat en una zona del sud de
Senegal, on vàrem fer una prospecció i aviat và-
rem veure que els calia ajut. El primer que vàrem
veure és que hí havia dones minusvàlides amb
uns cadires de rodes molt grans i pesades, amb
les quals no es podien moure i que els obliga-
va a moure's reptant. Vàrem demanar i aconse-
guir un ajut i els vàrem construir una casa que es
diu, per cerï, Ciutat de Lleido. A partir d'allí 35
dones van muntar una cooperativa i els vàrem
ensenyar a fer roba, sarrons o bosses. I ara són
plenament autònomes. A més, també els hi hem
reparat cadires velles i n'hem pogut adquirir de

noves.

Però també han fet més coses,
no?
Després es va intervenir en les es-

coles dels petits, on vàrem col'lo-
car portes de ferro -les de fusta
les devoren els tèrmids- i vàrem
pintar. Tampoc hi havia menjadors
i ara hem aconseguit gárantir-los
l'àpat al migdia. I encara tenim
més projectes en ment...
Com per exemple?
Volem ampliar la nostra actuació
en els centres escolars, però no
ho podem avançar perquè enca-

ra no hemtancat els suports econòmics. De fet,
aquest novembre tornarem al Senegal per aca-
bar-ho de resoldre. Esperem (somriu).
Parlem de la seva passió per la fotogrofio.
M'hi vaig afeccionar fa més de L0 anys. Quan era
visitadora mèdica viatjava molt i, com sóc una
enamorada de la natura, sempre deia "si tingués
una càmera...", i un any, per Reis, el gendre me'n
va regalar una. Vaig fer un curs i la professora
que l'impartia me'n va deixar una seva perquè
anava a Argentina. A partir de llavors, ja no he
parat de fer fotos. M'encanta i n'intento apren-
dre icada cop que puc m'hidedico més (somriu).
De quon són les fotos que s'exposen o lø Fecoll?
De l'ultim viatge al Senegal -el setÐ aquest
març. S'hi veu una mica la nostra feina: les dones
de larcooperativa, els nens a les escoles.. i altres
escenes de la vida quotidiana.
Li ho costat molt la seleccíó de les imotges?
Hi havia més de 1.000 fotos, però tot i això m'és
dificil explicar tot el missatge.
Satísþtø amb el treball?
No sóc una professional. Visualitzo. molt senti-
ment, però no sempre el capta la meva càmera.
lull expressar tot el treball que es fa, però a les
fotos llavors no es detecta prou bé la misèria.
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