
 
Carles Barrull Perna (Areny de Noguera, 1977); Llicenciat en història i CAP per la Universitat de 
Lleida (1999); becari  del Centre de Transferència Tecnològica de la Universitat de Lleida per a 
la “Història de Vilanova del Camí” (2000), ha estat tècnic d’Arxius de la Mancomunitat de la 
Ribagorça Oriental i de la Comarca de la Ribagorça, director del Centre d’Interpretació de la 
Ribagorça i coredactor del projecte “Ribagorza, Año Mil” de gestió de patrimoni històric-
artístic i rehabilitació de castells. Ajuntament de Graus-Comarca de la Ribagorça (2002). Ha 
impartit diferents xerrades i cursos  i presentat i publicat diferents recerques sobre 
desenvolupament rural, etnologia, patrimoni cultural, turisme, llengua, història medieval, 
moderna i contemporània de la Ribagorça, l’Alta Ribagorça, la Terreta i la Franja. Ha participat 
en l’equip de treball Eines per a treballs de memòria oral del Memorial Democràtic, Diputació 
de Barcelona i Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (2008), i en la elaboració 
de l’Inventari del Patrimoni Festiu de l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà (2013). Des de 2003, ha 
participat en diferents comitès organitzadors de jornades culturals a la Ribagorça, la Terreta (El 
Pallars Jussà), les Trobades Culturals Pirinenques, els Col·loquis d’Estudis Transpirinencs. 
 
Ha coordinat una guia turística de la Ribagorça dins la col·lecció RutasCAI (2003), en la coedició 
d’un llibre sobre la Guerra Civil a la Ribagorça (2010) i de cinc llibres sobre els jocs tradicionals 
en la historia. Membre fundador i actualment Secretari General del Centre d’Estudis 
Ribagorçans (creat al 2001) i de la Iniciativa Cultural de la Franja, entitat formada per 
l’Associació Cultural del Matarranya-ASCUMA, Consells Locals Pro-Franja, l’Institut d’Estudis 
del Baix Cinca-IEBC i el Centre d’Estudis Ribagorçans-CERIb (desde la seva fundació al 2004). 
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