
Participa del PEHOC. Gaudiràs, aprendràs i 
coneixeràs la nostra història i el nostre patrimo-
ni. Debatràs i compartiràs re�exions sobre 
l’actualitat amb els millors especialistes.

Fes-te soci del PEHOC
Rebràs cada any el llibre dels Annals i tota la infor-
mació, podràs participar a totes les activitats i 
tindràs descomptes en les de pagament i sortides.

Nom i cognoms:

Adreça:

CP i Població:

E. mail:

Tel. �x:

Tel. mòbil:

DNI:

Entitat bancària:

Titular del compte:

Núm IBAN:  ES
(20 dígits)

Autoritzo el PEHOC a la domiciliació en aquest compte del 
rebut anual corresponent a la quota de soci i a rebre informa-
ció de les activitats de l’entitat per correu electrònic o en 
altres formats.

Signatura:

A  , el de de 20

P A T R O N A T
D’ESTUDIS HISTÒRICS
D’OLOT I COMARCA

P A T R O N A T
D’ESTUDIS HISTÒRICS
D’OLOT I COMARCA P E H O C

Fundat el 1933

Plaça del Puig del Roser, 1 - Tel. 650 272 085 - 17800 OLOT
pehoc@olot.cat - www.pehoc.cat



EL PEHOC
És un centre d’estudis d’àmbit comarcal, creat 
l’any 1933, que ha vetllat i vetlla per conservar, 
difondre, estudiar i ampliar els coneixements 
del nostre patrimoni i la nostra història.

 

CICLE DE XERRADES
Des de fa anys, organitza cicles anuals a Olot 
sobre temàtiques històriques, socials, econòmi-
ques, internacionals, etc, que compten amb els 
millors ponents del país. També organitza xerra-
des en diferents pobles de la comarca.
  

SORTIDES CULTURALS
Al llarg de l’any, organitza diverses visites cultu-
rals a la comarca o en altres indrets del país amb 
la participació d’especialistes en cada tema o 
espai visitat.

 
ANNALS del PATRONAT

És una publicació cientí�ca i divulgativa anual 
que recull estudis, treballs i articles diversos 
sobre la Garrotxa, des de diverses disciplines. 
Forma part de Revistes Catalanes d’Accés Obert 
(www.raco.cat).

PREMIS SALVADOR REIXACH
i  JORDI PUJIULA

Amb la col•laboració d’ajuntaments, empreses i 
organismes, llliura, anualment, els premis per a 
treballs de recerca de batxillerat i projectes

�nals de cicles formatius. Els Salvador Reixach 
per a treballs d’àmbit històric i social, i els Jordi 
Pujiula per a treballs d’àmbit cientí�c i tècnic.

 
ALTRES ACTIVITATS

El PEHOC també col•labora amb moltes altres 
entitats i està integrat en coordinadores de 
centres d’estudis. Organitza un curs d’estiu i 
ofereix xerrades, conferències i suport a tots els 
pobles de la Garrotxa.


