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osa Gairal va néixer a Tarragona el 16 de febrer de
1939. Mestra de professió, va
finalitzar els seus estudis de
magisteri l'any 1958. Completà
la seva formació amb estudis
musicals i de piano al Conservatori del Liceu.
Exercí de mestra, per poc temps,
a Pratdip i va donar classes de
música a la Normal. Sis anys
després, a Alió, l’escola rural li
va donar l’oportunitat de gaudir
d’una de les seves millors experiències professionals.
Dona proactiva, va ser una de
les pioneres del Moviment de
Renovació Pedagògica de l’Escola d’Estiu i de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat. Com a llicenciada en psicologia va participar en la creació de la primera
delegació territorial del Col·legi
de Psicòlegs de Tarragona.
Als 80 va fer cap a l’Escola de
Bonavista com a mestra de
primària, una de les primeres
escoles de l’extraradi tarragoní
que va dur a terme la immersió
lingüística en un dels millors moments de renovació pedagògica
i d’integració a l'escola pública
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de la comunitat educativa i dels
pares. Va desenvolupar diverses
funcions: mestra, cap d’estudis
i directora fins a la seva jubilació −amb l’esperit comunitari
que la caracteritza, apostant
sempre per la col·laboració i el
treball en equip com ho ha demostrat al llarg de la seva vida.
La seva inquietud la va portar a
ser una de les primeres alumnes de l’Escola de Teatre Josep
Ixart de Tarragona i cofundadora del grup de teatre 45 rpm.
L’any 2009 va guanyar el primer
premi Vila d’Arenys a la millor
actriu en l’obra Cabaret dirigida
per Vicenç Cañón. L'any 2003 li
van concedir el títol de filla predilecta de Tarragona.
Tot i el seu lligam amb Tarragona, que continua intacte, fa
dues dècades que viu a Pradell
de la Teixeta, municipi del Priorat del qual ha estat regidora de
Cultura.
No li agrada la notorietat però
sí remenar les cireres. Col·
laboradora habitual de Ràdio
Falset i impulsora del Grup de
Caramelles i la coral de Pradell,
actualment pertany a l’Associació Cultural Gran de Pradell i
al Consell Consultiu de la Gent
Gran del Priorat.

