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FITXA DE FONS 
 

 
 
Nom del fons: BARAS MARQUÉS, Eusebi 
 
Contingut temàtic: Documentació personal i cultural 
 
Tipus de documents: Correspondència, cartells, programes i retalls de premsa 
 
Dates inici-final: 1986 – 1997 
 
Volum: 1 Carpeta i 12 cartells/ 45 programes 
 
Tipus de descripció: Catàleg 
 
Modalitat d’ingrés: Donació 
 
Persona/es donant/s: Eusebi Baras 
 
Data/es ingrés arxiu: 3/4/1997     
 
Data/es recepció oficial ajuntament:  
 
Observacions:  
 
 
 
Signatura topogràfica: Caixa núm. 3  (i, per localitzar documents de formats o suports 
especials, veure codis al catàleg) 
 

 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET- ARXIU HISTÒRIC 
FONS EUSEBI BARAS MARQUÉS (Codi: 13/4) 

 4 

 

 

 

 
 
RESUM BIOGRÀFIC 
 
BARAS MARQUÉS, EUSEBI 
Tècnic, geganter (1946 - ) 

 
Eusebi Baras va néixer a l’Hospitalet el 16 de febrer de 1946. Fill de família 
treballadora, el seu pare procedia de Guadalajara i la seva mare de Girona i 
emigraren tots dos de petits cap a l’Hospitalet. Va assistir a les escoles del barri 
de Sant Josep, la del Sr. Josa i més tard a l’Institut Balmes de Barcelona. Va 
entrar de molt jove a la Companyia Telefònica on encara treballa. 
De ben aviat es va interessar per la vida associativa de la ciutat i es va integrar 
en la Comissió de Festes i en diversos actes festius, per anar centralitzant-se 
en el món geganter des de 1987 fins a l’actualitat. Ha organitzat nombroses 
trobades i reunions a la ciutat i ha impulsat la construcció de nous gegants. 
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RESUM DE CONTINGUT (1986-1997) 
 
FONS EUSEBI BARAS MARQUÉS 
 
Documentació consistent en correspondència, i documentació interna 
(itineraris, llistes, convocatòries,…) que fa referència a la temàtica gegantera de 
la colla de Sant Josep de l’Hospitalet, a partir de 1989 fins 1996. També 
programes i cartells amb el mateix tema, de l’Hospitalet i d’altres poblacions de 
Catalunya. Retalls de premsa sobre història de les festes de gegants i notícies 
puntuals. 
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INVENTARI 
 
 
 

 
Núm. 
capsa 

  

 
Títol sèrie 

 
Dates  

 

 
Pàgines 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

484 

 
  
Els gegants de L’Hospitalet  
 
Correspondència i documentació diversa. 

 
Programes i Petits Formats  
 
Cartells i altres grans formats  

 
Retalls de premsa  
 
Revista “Gegants” relligada i enquadernada en 
forma de llibre del núm. 45 al núm. 58 de l’any 
1987. 

 

 
 
 
 
1986-1996 
 
1988-1997 
 
1990-1997 
 
1988-1996 

 
 
 
 

8 
 

11 
 

14 
 

15 
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CATÀLEG 
 

(1986 – 1997) 
 

 (Documentació ingressada 1997 ) 
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CAPSA 3 
(data de donació:3/4/1997) 

 
 
“ELS GEGANTS DE L’HOSPITALET” 
 
 
Correspondència i documentació diversa 
 
-Quadernet on es troben llistats els pobles que tenen gegants, març del 1986. 
 (Fotocòpia). 
 
-Carta de la Colla de Geganters de Sant Joan Despí a la Colla Gegantera de
 L’Hospitalet invitant-los a la “IV trobada  de Gegants durant la Festa Major de Sant 
Joan Despí” . (Fotocòpia). 11/3/1989. 
 
-Carta  d´agraïment per part de la Colla Gegantera l'Havana a la Colla Gegantera de 
Sant Josep per la seva participació en la Trobada Gegantera 8/7/1989 . (Fotocòpia).  
 
-Carta de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels adreçada als Geganters de 
L’Hospitalet invitant-los a la Festa Major de Castelldefels, 14/8/1989. (Fotocòpia). 
 
-Carta dels Geganters del Guinardó a una altra colla gegantera invitant-la a la “2a 
Trobada de Gegants del Districte VII (Horta- Guinardó)”, (Fotocòpia) 21/9/1989. 
 
-Carta dels Geganters i Trabucaires de Sant Cugat del Vallès a una colla 
gegantera invitant-la  a participar  a la trobada de gegants de la Festa Major de 
Sant Cugat del Vallès, maig 1990. (Fotocòpia). 
 
-Carta de la Colla de Geganters de Badalona adreçada a la Colla de Geganters 
de Sant Josep de L’Hospitalet invitant-la a participar a en la “VII Trobada de 
Gegants a Badalona”, 13/5/1990, (Fotocòpia). 
 
-Carta de la Colla de Geganters Grallers i Nans d’Olesa de Montserrat adreçada a 
una altra colla gegantera convidant-la a participar en la “XI Trobada de Gegants a 
Olesa de Montserrat”,11/5/1990. (Fotocòpia). 
 
-Carta dels Geganters de Sant Just Desvern adreçada a una altra colla gegantera 
invitant-la a  la “3a Trobada de Gegants a Sant Just Desvern”, abril 1990. 
(Fotocòpia) 
 
-Carta dels Geganters de La Roca a una altra colla gegantera invitant-la a la 
“Trobada de Gegants a Roca del Vallès” ,9/9/1990. (Fotocòpia). 
 
-Full de convocatòria per a la “Trobada Gegantera” que es va fer a Teià, 
4/11/1990. (Fotocòpia). 
 
- Carta de la Colla de Geganters de Molins de Rei a una altra colla gegantera 
invitant-la a la “Trobada de Gegants a la Festa Major de Molins de Rei” , 5/6/1991. 
(Fotocòpia). 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET- ARXIU HISTÒRIC 
FONS EUSEBI BARAS MARQUÉS (Codi: 13/4) 

 9 

 
Continuació: Capsa 3/ Els gegants de L’Hospitalet/ Correspondència i documentació diversa 

 
 

 
-Carta de la Colla de Geganters de Sant Boi de Llobregat adreçada a una altra 
colla gegantera invitant-la a la “II Trobada de Gegants a Sant Boi”, 18/2/1991, 
(Fotocòpia). 
 
-Carta de la Mancomunitat de Ciutat Badia a la Colla de Geganters de 
L’Hospitalet de Llobregat invitant-la al bateig d'una parella de gegants a la Ciutat 
Badia,4/3/1991. (Fotocòpia). 
 
-Carta de la Colla de Geganters del Guinardó adreçada a la Colla Gegantera de 
L’Hospitalet de Llobregat invitant-la a la “Festa Major del Guinardó”, del 4 al 
10/5/1992. (Fotocòpia). 
 
-Full relatiu a l'ordre de les colles  geganteres a la cercavila de la” 4ª Trobada de 
Gegants a Sant Just Desvern”, 7/6/1992. (Fotocòpia). 
 
-Lletra, adaptada a la situació dels gegants de L’Hospitalet, de la cançó popular 
“El Gegant del Pi”, amb il·lustració d’aquests, juliol 1992 (Fotocòpia). 
 
-“ Joc de la Fal·lera “, joc de taula. (Fotocòpia i Sense data) 
 
-Carta de l’Associació Gegantera del Prat adreçada a una colla gegantera 
invitant-la a la “VII Trobada de Gegants al Prat”, 20/7/ 1993. (Fotocòpia). 
 
-Menú de la “8ª Trobada de Gegants a Malgrat de Mar”, 6/12/1993. (Fotocòpia). 
 
-Fulls on s'explica la preparació per la “IIIª Estirada de Corda i la II Trobada de 
geganters del Baix Llobregat “, 15/5/1994, (Fotocòpia). 
 
-Full amb el llistat de les escoles del barri de Sant Josep.1995 (Fotocòpia). 
 
-Full relatiu al projecte del cartell “ Trobada´95 “ dels gegants de Sant Josep. 1995 
(Fotocòpia). 
 
-Carta que la Colla de Geganters de Sant Josep va adreçar a totes les escoles 
amb motiu de la “ Trobada´95 “e gegants, 9/1/1995 (Fotocòpia). 
 
-Carta dels Geganters del Barri de Sant Josep convocant a la gent amb motiu de 
la “ Trobada´95 “ de gegants, març del 1995. (Fotocòpia). 
 
-“Protecció civil L’Hospitalet “, adhesiu (Fotocòpia).1996 
 
-Full del programa d´activitats relatiu a la Festa Major de Sant Josep, del 26/4 a 
L’Hospitalet 1/5/1996. (Fotocòpia). 
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Continuació: Capsa 3 
 

 

 

Documentació sense data 
 

-“Vine a veure els gegants “, fulls on s´explica el projecte que vol apropar als 
gegants a tothom.  
 
-Història dels gegants nous del barri de Sant Josep, amb motiu d'una trobada de 
gegants al barri. 
 
- “Gegants barri de Sant Josep”. Document sobre la història dels gegants “Fargot” 
i “Fargueta” i la colla “Geganters I Geganteres del barri de Sant Josep”.  
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Continuació: Capsa 3 

 
 
 
Programes i petits formats (sol·liciteu-los pel núm. de registre de la Col·lecció 
de  Programes). 
 
-“Fotografies “, programa de mà d’una activitat de la Festa Major de Sant Josep, 
1988, (Núm reg.: 2133) . 
 
-“Festa Major, del 29 d'abril  al 1 de maig de 1988 “, programa de mà, barri  de Sant 
Josep, (fotocòpia). (Núm reg. :2132) . 
 
-“Festa Major, del 28 d'abril al l’1 de maig del 1989 “, programa de mà del barri de 
Sant Josep. (fotocòpia). (Núm reg.: 2134). 
 
-“Festa Major,  Mercè 89 “, programa de mà extret de El Periódico, núm.  29, 16 - 
22/9/1989. (fotocòpia). (Núm. reg. : 2135) . 
 
-“Festa Major, del 28 d'abril al 1 de maig del 1990 “, programa de mà de la Festa 
Major del barri de Sant Josep. (Fotocòpia) (Núm. reg. : 2136). 
 
-“3ª Trobada de Gegants a Sant Just Desvern, el 10 de juny del 1990”, programa 
de mà fotocòpia. (Núm. reg. : 2137). 
 
-“Esplugues 90 Terra de Gegants, setembre del 1990 “, programa de mà de la 
Colla de Geganters d’Esplugues de Llobregat. (Fotocòpia) (Núm. reg.:  2138). 
 
- “IV Trobada de gegants a Teià, el 4 de novembre del 1990 “, programa de mà. 
(Fotocòpia) (Núm. reg. : 2139). 
 
-“Festa Major, del 27 d'abril al 1 de maig del 1991 “, programa de mà de la Festa 
Major del barri de Sant Josep. (Fotocòpia). (Núm. reg. : 2140). 
 
-“Festa Major, del 30 d'abril al 1 de maig del 1992 “, programa de mà de la Festa 
Major  del barri de Sant Josep. (Fotocòpia). (Núm. reg. : 2141). 
 
-“6ª Trobada de Gegants a Teià”, programa de mà de la Festa Major de Teià. 
(Fotocòpia).8/11/ 1992 “, (Núm. reg.: 2142). 
 
-“Festa Major, del 30 d'abril al 2 de maig del 1993 “, programa de mà de la Festa 
Major del barri de Sant Josep, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2143). 
 
-“Trobada de Gegants. Bateig i presentació de la nova parella: els Fills del Fum 
de la Farga “, programa de mà. Barri de Sant Josep, 2/5/1993. (Fotocòpia). (Núm. 
reg.: 2144). 
 
-“Trobada Gegantera”, programa de mà. Barri de Sant Josep, 2/5/1993. 
(Fotocòpia). (Núm.  reg.: 2145). 
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Continuació: Capsa 3/Programes i petits formats 

 
 
 
-“Festa Major, del 10 al 12 de juny del 1994 “, programa de mà de Collblanc La 
Torrassa, (Fotocòpia). (Núm.reg.: 2146). 
 
-“VII Trobada Gegantera, el 2 de juliol del 1994 “, programa de mà de l’’Agrupació 
Balls Populars de Canyelles. (Fotocòpia) (Núm. reg. : 2147). 
 
-“VIII Trobada Gegantera a Santa Coloma de Gramenet, el 18 de desembre del 
1994 “, programa de mà de la Colla de Gegants i Capgrossos de Santa Coloma 
de Gramenet. (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2148). 
 
-“Fabulari 95 “ relatiu a la concentració de comparses i bèsties fantàstiques a 
L’Hospitalet, programa de mà. (Fotocòpia).23/4/1995 “, (Núm. reg. : 2149). 
 
-“Festa Major, del 8 al 11 de juny del 1995 “, programa de mà de la Festa Major 
de Can Serra, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2150). 
 
-“Festa Major, del 8 al 11 de juny del 1995 “, programa de mà de la Festa Major 
de Collblanc - La Torrassa, (Fotocòpia). (Núm. reg. : 2151). 
 
-“Festa Major, del 16 al 24 de juny del 1995 “., programa de mà de la Festa Major 
del Centre, (Fotocòpia). (Núm.  reg.: 2152). 
 
-“Festa Major, del 17 al 24 de juny del 1995 “, programa de mà de la Festa Major 
de Pubilla Cases, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2153). 
 
-“Festa Major, del 22 al 25 de juny del 1995 “, programa de mà de la Festa Major 
de Sanfeliu, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2154). 
 
-“Festa Major, del 4 al 9 de juliol del 1995 “, programa de mà de la Festa 
Major de La Florida, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2155). 
 
-“Festa Major, del 29 de juny al 2 de juliol del 1995 “, programa de mà de la Festa 
Major de Sanfeliu, (Fotocòpia). (Núm.reg.: 2156). 
 
-“Festes de la Mercè, del 22 al 24 de setembre del 1995 “, programa de mà dels 
Blocs Ciutat Comtal, (Fotocòpia). (Núm.reg.: 2157). 
 
-“Festa Major, del 6 al 12 d’octubre del 1995 “, programa de mà de la Festa Major 
de Les Corts, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2158). 
 
-“IXª Trobada de Gegants de Teià, el 5 de novembre del 1995 “, programa de mà 
de la Colla Gegantera de Teià. (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2159). 
 
-“I Trobada de Gegants a Sant Andreu de la Barca, el 3 de desembre del 1995 “, 
programa de mà de la Colla de Gegants i Gralles de Sant Andreu de la Barca. 
(Fotocòpia) (Núm. reg.: 2160). 

 



ARXIU MUNICIPAL DE L’HOSPITALET- ARXIU HISTÒRIC 
FONS EUSEBI BARAS MARQUÉS (Codi: 13/4) 

 13 

Continuació: Capsa 3/Programes i petits formats 
 

 
-“Festes de Sant Josep Oriol”, programa de mà de la Festa Major del Barri del Pi 
de Barcelona, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2161). 
 
-“Festes de Primavera, del 19 al 23/4/1996 “, programa de mà. (Fotocòpia)  
(Núm. reg.: 2162). 
 
-“Festes de Primavera de L’Hospitalet”, programa de mà extret d'Aquí, núm. 514, 
del 19 al 25/4/1996, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2163). 
 
-“Fabulari “ relatiu a la concentració de comparses i bèsties fantàstiques a 
L’Hospitalet, programa de mà. 21/4/1996, (Fotocòpia). (Núm.  reg.: 2164). 
 
-“Festa Major, del 26 d'abril  al 1 de maig del 1996 “, programa de mà de la Festa 
Major de Sant Josep, (Fotocòpia). (Núm.  reg.: 2165). 
 
-“Festa Major de Sants Màrtirs, del 27 d'abril al 1 de maig del 1996” programa de 
mà de Vilassar de Dalt, (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2166). 
 
-“Badagegants´96 “ relatiu a una plantada de gegants feta a Badalona durant el 
mes de maig del 1996, programa de mà. (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2167)  
 
-“Trobada de Gegants “, programa de mà de Sant Just Desvern, (Fotocòpia). 
1/5/1996, (Núm. reg.: 2168). 
 
-“Festa Major, del 5 al 9 de juny del 1996 “, programa de mà de la Festa Major de 
Collblanc - La Torrassa. (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2169). 
 
-“Festa Major, del 20 al 24 de juny del 1996 “, programa de mà de la Festa Major 
del Centre. (Fotocòpia). (Núm. reg.: 2170). 
 
-“Festa Major, del 21 al 24 de juny del 1996 “, programa de mà de la Festa Major 
de Granvia Sud. (Fotocòpia). (Núm.  reg.: 2171). 
 
-“Festa Major, del 21 al 24 de juny del 1996 “, programa de mà de la Festa Major 
de Sanfeliu. (Fotocòpia). (Núm. reg. : 2172). 
 
-“Festa Major, del 27 al 30 de juny del 1996 “, programa de mà de la Festa Major 
del Gornal. (Fotocòpia). (Núm. reg. : 2173). 
 
-“Festa Major, del 2 al 7 de juliol del 1996 “, programa de mà de la Festa Major de 
la Florida. (Fotocòpia). (Núm. reg. : 2174). 
 
-“Els Gegants de Ribes”, programa de mà del 12e aniversari dels gegants de 
Ribes de Freser. (Fotocòpia). Del 13 al 14/7/96 , (Núm. reg. : 2175). 
 
-“Festa Major, del 7 al 15 de setembre del 1996 “, programa de mà de la Festa 
Major de Bellvitge. (Fotocòpia). (Núm. reg.:2176) 
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Continuació: Capsa 3 

 
 
 
Cartells i altres grans formats (sol·liciteu-los pel núm. de registre de la 
Col·lecció de Cartells). 
 
-“Trobada autos Radio Control “, cartell d’activitat de la Festa Major del barri de Sant 
Josep, 28/4/1990. (fotocòpia). (Núm. reg. : 1171) 
 
-“Trobada de Gegants al Barri de Sant Josep “, cartell de la Festa Major del barri 
de Sant Josep,  29/4/1990. (Fotocòpia). (Núm. reg. : 1172).  
 
-“Trobada Gegantera al Barri de Sant Josep”, cartell. (Fotocòpia) 2/5/1993, (Núm. 
reg.: 1173). 
 
-1ª Trobada de Geganters sense gegants feta a Olesa de Bonesvalls, Cartell del 
programa d´activitats  del dia 9/5/1993, (Fotocòpia) (Núm. reg. : 1175). 
 
-” 2ª Estirada de corda a banda i banda del riu Llobregat “ per les colles 
geganteres del Baix Llobregat, feta a Sant Boi. Cartell. (Fotocòpia) 16/5/1993, 
(Núm. reg. : 1174) 
 
-“3ª Estirada de Corda a banda i banda del riu Llobregat per les colles geganteres 
del baix Llobregat”, cartell (Fotocòpia). 15//1995. (Núm.reg.: 2138). 
 
-“8ª Trobada de Gegants al Barri de Sant Josep “, cartell (Fotocòpia). 30/4/1995, 
(Núm. reg. : 1176). 
 
-“IVª estirada de corda a banda i banda del riu Llobregat per les colles geganteres 
del Baix Llobregat “, cartell (Fotocòpia). 14/5/1995, (Núm.reg.: 1177 a). 
 
-“Estirada de corda - Geganters del Baix Llobregat - 14 de Maig de 1995”, cartell 
(Fotocòpia). (Núm. reg.: 1177 b) 
 
-“9ª Trobada de gegants al Barri de Sant Josep “, cartell. (Fotocòpia) 21/4/996, 
(núm. reg.: 1178). 
 
-“Festes de Primavera de L’Hospitalet “, cartell (Fotocòpia). Del 19 al 23/4/1996, 
núm. reg.: 1179). 
 
-“Festa Major del barri de Sant Josep”, Cartell fotocopiat  de la Comissió de 
Festes. Del 26/4 a L’Hospitalet’1/5/ (1997) (Núm. reg.:  2137). 
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Continuació: Capsa 3 

 
 
 
Retalls de premsa 
 
-“El pequeño univers de los gegants“. La Vanguardia, dissabte 24/9/1988, 
(Fotocòpia). 
 
-“Sant Celoni bat el rècord de les ciutats geganteres “. Avui, dilluns 4/9/1989, 
(Fotocòpia) 
 
-“Sant Celoni bat els rècords en el nombre de colles i gegants “. Avui, dilluns 
 4/9/1989, (Fotocòpia) 
 
-“Los gigantes de toda Catalunya acuden a Sant Celoni “. El Periódico, 4/9/1989, 
(Fotocòpia). 
 
-“La Penya Barcelonista Quatre Barres compleix dotze anys “. L’Hospitalet, 
2/1/1995. (Fotocòpia). 
 
-“Trobada de gigantes en L’Hospitalet “. De Tot i més, abril del 1995. (Fotocòpia) 
 
-Relatiu a una convocatòria per a una Plantada de Gegants al Barri de Sant 
Josep. De Tot i més, abril del 1995. (Fotocòpia). 
 
-“Barrios vestidos de fiesta “. L’Hospitalet, 22/5/1995. (Fotocòpia). 
 
-“Tres barris estrenen gegants “. Nou Expres, del 15 al 21/6/1995. 
 
-“Festa Major L’Hospitalet Centre´95 “. De Tot i més, juny del  1995. (Fotocòpia) 
 
-“Programa de actos de la Fiesta Mayor de la Florida 1995 “. De Tot i més, juliol 
del 1995. (Fotocòpia). 
 
-“Joanet Sanahuja, geganter i gegantó “. El Noticiari, núm. zero, 19/1/1996. 
(Fotocòpia). 
 
-“Sant Josep acogerá en abril la IX Trobada de Gegants “. De Tot i més, març del 
1996. (Fotocòpia). 
 
-“Per Primavera, Festes!”. L’Hospitalet: diari informatiu de la ciutat, núm. 26, 
15/4/1996. (Fotocòpia). 
 
-“La geganta de Pubilla Cases novetat a les Festes de Primavera “. De Tot i més, 
núm. 555, del 20 al 26/4/1996. (Fotocòpia). 
 
-“Gresca al barri! “. Guía Expres : nou L’Hospitalet, 2ª quinzena de maig del 1996. 
(Fotocòpia). 
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Continuació: Capsa 3/ Retalls de premsa 

 

 
 
-“Es crea la primera colla castellera de L’Hospitalet “. De Tot i més, del 11 al 
17/5/1996. (Fotocòpia). 
 
-“Una Festa Major que es viu carrer a carrer “. De Tot i més, del 20 al 24/6/1996. 
(Fotocòpia). 
 
-“Pubilla Cases se viste de Fiesta Mayor “. De Tot i més, núm. 564, del 22 al 
28/6/1996. (Fotocòpia). 
 
-“Bateig del gegant de Can Serra per festes “. El mercat de L’Hospitalet, any I, 
núm. 9, setmana del 13 al 19/6/1996. (Fotocòpia). 
 
-“Can Serra presenta en sociedad su propio gegant durante la fiesta mayor “El 
mercat de L’Hospitalet, any I, núm.  9. Del 13 al 19/6/ 1996. (Fotocòpia) 
 
-“Una Barcelona gegant ´”. El Periódico de la Mercè, diumenge 15/9/1996. 
(Fotocòpia). 
 
-“La Coordinadora Sardanista celebra el tretzè aniversari “. L’Hospitalet, 
21/10/1996. (Fotocòpia) 
 
-“Els castellers de L’Hospitalet inicien els assajos per a debutar la pròxima 
primavera“. El mercat de L’Hospitalet, del 17 al 23/10/1996. (Fotocòpia). 
 

 

 

CAPSA 484 
(data de donació:3/4/1997) 

 

Revistes 
 
Relligat enquadernat en format de llibre de la revista “Gegants”, editada per 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, des del núm. 45 al núm. 58, 
de l’any 1987, revista de la qual el donant, l’Eusebi Baras, era membre del seu 
Consell de Redacció.   


