
ANNA ESTIVILL 

Vaig néixer a Barcelona l’1 de Febrer de 1970. En plena adolescència els meus 

pares van voler canviar els aires de la ciutat pels de Vilassar de Mar, un poble 

mariner on anys després vaig conèixer el meu marit. El gust per l’anglès em ve 

des de petita, ja que tinc família anglesa, amics americans i la meva millor 

amiga era gal·lesa. De fet, quan vaig néixer, un dels regals va ser un llibre en 

anglès. Crec que el meu destí estava predestinat!  

Vaig estudiar Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona i mentre estudiava 

ja treballava com a professora d’anglès. Em vaig casar l’any 1995 amb en 

Francesc i vam anar a viure a Mataró. Vaig tenir el meu primer fill, l’Eduard, 

l’any 1998 i quan va néixer ens vam plantejar anar a viure a un poble més petit 

on pogués sortir a jugar al carrer i ens coneguéssim tots. I va ser quan, l’any 

2000, després d’un aperitiu amb uns amics al Passeig dels Anglesos, 

decidíssim venir a viure a aquest magnífic poble: Sant Vicenç de Montalt. En 

aquella època estava treballant al col·legi internacional SEK-Catalunya de la 

Garriga, on era tutora i coordinadora de llengües estrangeres. Tenir una família 

i treballar tot el dia fora de casa és complicat per a totes les dones, però és 

quelcom que hem de fer. Va néixer la meva filla Laura l’any 2002, i va ser quan 

vaig decidir deixar de treballar tan lluny i intentar trobar feina més a prop de 

casa. No volia perdre’m la infantesa dels meus fills.  Vaig estar 1 any treballant 

a l’Aula Cultural d’Arenys de Munt i, finalment, vaig decidir muntar la meva 

pròpia acadèmia d’idiomes a Sant Vicenç de Montalt, Wellington Escola 

d’idiomes. Era un repte personal i familiar, però estem molt satisfets. Hem 

organitzat un munt d'activitats i de classes per a què els idiomes arribessin a 

tots els santvicentins i santvicentines. I sembla ahir, però aquest any ja fa 10 

anys des que Wellington va obrir les seves portes per primer cop. Sempre dic 

que tota la vida havia somiat en tenir la meva pròpia escola i poder compartir la 

meva passió per l’anglès amb la gent, i ho he aconseguit.  

Les dones tenim difícil compaginar la vida familiar i laboral, però quan es té un 

somni s’ha de perseguir i crec que podem aconseguir-ho tot si ens ho 

proposem. És un plaer ser dona!! 

 

 


