El Rectorologi de la Parròquia de Verdú és un llibre que ens presenta la història de
Verdú, des del punt de vista de la Parròquia; la seva influència en l’art, en la cultura, en
les persones, contextualitzat en la història de Catalunya. Amb aquesta publicació es
pot entendre com l’edifici parroquial va quedar consolidat a l’època medieval, però en
canvi durant d’edat moderna es va enriquir notablement amb la fabricació de retaules
que van convertir Santa Maria en un centre referencial.
Aquest projecte era la il·lusió de mossèn Ramon: poder publicar la història dels
cinquanta-nou rectors i vicaris perpetus, rigorosament documentats que han sabut
preservar el contingut de la història verdunina, des del segle XII fins avui.
Quan s’estaven fent els últims retocs de maquetació, la notícia de la seva defunció ens
va sorprendre. L’Ajuntament de Verdú conjuntament amb el Consell Parroquial va
prendre la iniciativa perquè l’enorme feina feta, la il·lusió i el desig de Mn. Ramon no
es quedés tancat en un calaix, i el llibre pogués ser finalment publicat.
Per poder fer front al cost de l’edició hem iniciat una subscripció que ajudarà a pagar
part de l’edició i impressió. Serà una edició a mida DIN A4, amb 312 pàgines, a color,
amb enquadernació rústica relligada. El termini de subscripció finalitzarà el 30 d’abril.
El preu de venda serà de 20€. Fent la subscripció us sortirà per 15€ que haureu
d’abonar en el moment de la reserva.

SUBSCRIPCIÓ DEL LLIBRE RECTOROLOGI DE LA PARRÒQUIA DE VERDÚ
Per tal de reservar el vostre exemplar, cal que porteu aquesta butlleta i aboneu l’import
del llibre, a l’Oficina de Turisme, abans del 30 d’abril.
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□ Desitjo reservar

exemplar de Rectorologi de la Parròquia de Verdú, al preu de 15€
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