Em presento:
Sóc l'Anayda Ferrer. Amb 8 anys vaig venir a viure a Sant Vicenç de Montalt i
ara em considero una xurravina de cap a peus encara que no sigui originària
del poble.
Juntament amb la meva família, pares i germans, formen part de la vida del
poble. Hem crescut i arrelat com a família i ara també ho està fent la meva filla.
Ràpid recorregut per la meva vida laboral
En l'àmbit professional vinc del Marketing Digital. Treballava en empresa
familiar i m'encarregava de l'atenció i la formació als clients, així com d'ajudar
en l'anàlisi de mercat online i la creació d'estratègia online.
En un moment de la meva vida que va coincidir amb el naixement de la meva
petita em vaig donar conte que no estava realment en el lloc professional que
volia i que preferia enfocar la meva feina a ajudar a altres i si podia per poc que
fos, fer que la vida dels altres sigui millor havia d'intentar-ho.
És per això que vaig començar la meva formació com a Coach personal i
complimentar-la amb Programació Neurolingüística, Gestalt,
Hipnosis Eriksoniana, Psicologia infantil, Vetlladora escolar i tot i que ja fa anys
que exerceixo com a coach encara segueixo i seguiré aprenent tot el que pugui.
Com a part del meu aprenentatge actualment també estic treballant de
monitora de menjador. El contacte que tinc amb els nens/es i tot el que
ells/es m'ensenyant ho considero com un curs avançat.
Sempre he tingut un especial interès en l'educació i en com s'impartia a les
escoles o nous mètodes d'ensenyança. Crec fermament en la importància
d'una conscienciació social des de la infància. Visc en parella i tinc una nena

que en res farà 7 anys. No cal que digui que els últims 7 anys han estat un
entrenament a fons pel que fa a l'educació.
També he col·laborat amb l'AMPA de l'Escola Sant Jordi des de l'any 2017
portant la comissió de menjador i ajudant en totes les tasques que he pogut.
Actualment exerceixo de Presidenta amb el compromís ferm de fer que els
nostres nens surtin de l'escola preparats no només amb coneixements sinó
amb humanitat i valors cívics.

Qui és l'Anayda en veritat?
M'agrada ser de poble i ho dic amb orgull sempre que puc. Agraïda de la terra
que trepitjo i de la seva gent. Encantada de poder caminar pels seus carrers i
saludar als meus veïns.
Sóc una persona familiar que gaudeixo dels petits plaers com passejar per la
muntanya amb cavall, anar en bicicleta en família, estar al parc, etc.
Ferma lluitadora per la igualtat de gènere i els drets de la dona, crec de veritat
que si no comencem a donar una bona educació des de la base en aquests
sentits mai podrem canviar la situació social actual.
Preocupada constant per temes com la Violència de gènere, l'assetjament
escolar o qualsevol tipus d'abús que es pugui fer sobre un altre ésser viu.

Per què Primàries Catalunya?
Clarament l'1 d'octubre va marcar un abans i un després a la vida dels
catalans, dels Sanvicentíns i a la vida de tots els que ho vam viure com el que
era, una aberració democràtica. Aquí va despertar la meva implicació política.
Ni vull ni puc concebre una societat on els drets dels ciutadans són vulnerats
una i una altra vegada. Com a xurravina i mare, penso que no són els valors
que els nostres menuts han de tenir ni els que volem inculcar.
M'he sentit atreta per les primàries Catalunya per la implicació i participació que
poden tenir totes les persones. Donem veu al poble.

Aquí em teniu, persona implicada sobretot en ensenyament i
benestar social. Amb moltes ganes de treballar pel poble i amb
el poble.

