
DONATIUS PER A LA CAUSA DE 
CANONITZACIO DE LLIBERADA FERRARONS 

Donatius des de desembre de 2007 a desembre de 2008: 

Suma de donatius anbnims, 790,20 € 
Caixetes de les diferents esglesies, 764,84 € 

Viacrucis a Sant Francesc, 256,08 €; 
Donatiu particular, 1.000 €; 

Marina Clotas, 20 €: Rosa Surroca, 100€; Rosa Sadurn I, 100€; 
Pere B. I., 150; Maria Teresa Riera, 10 €; 

TE.-M.F., 200 €; Carme Coll, 40 €; CV, 50 €. 

LLIBERADA FERRARONS 
(1803- 1842) 
Butlleti informatiu sobre la Causa de 

Canonitzacio de la Venerable 
LLIBERADA FERRARONS i VIVES, 

Terciaria Carmeirta, model de joves obreres. 

OLOT - MARC de 2009 - Num. 29 
ORACIO PER A OBTENIR DE L'ESPERIT SANT LA CANON ITZACIO DE LA 

VENERABLE LLIBERADA FERRARONS 

Oh Esperit Sant Divi, consolador i santificador de les animes, ja que adomareu l'anima 
de l'angelical Lliberada Ferrarons, Terciaria Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i 
ella, corn a fidel adrninistradora, va distribuir-los als pobres i afligits, passant per la terra 
fent el be, feu que, per la seva eficac intercessio a favor de nosaltres, pecadors, i per 
mitja dels prodigis realitzats per la vostra Serventa, experimentem corn n'es de suau i 
confortador el vostre amort 

Pare nostre, avemaria, glbria. 

Amb aprovaciO eclesiastica. 

Per a la comunicaci6 de gracies rebudes, aixi corn per a la tramesa de donatius a fi de 
sufragar les despeses de la Causa de Canonitzacio, els interessats es poden adrecar a: 

Vicepostulador: 

Mn. Joan Babures i Noguer 
Curia Diocesana, Placa del Vi, 2 - 17004 GIRONA 

Tel. 972 41 27 20 / 639 26 92 81 
bisbatgirona@bisbatgirona.es  

Iliberada@lliberada.org  

Causa Lliberada Ferrarons, Pares Carmelites 
Verge del Portal, 10— 17800 CLOT (GlRONA) - Tel. 972 26 05 93 

CAM. (Caja de Ahorros del Mediterraneo): 2090.6964.83.0040068502 

Podeu trobar informacio a la pagina web: 

http://www.11iberada.org  

bloc: http://lliberadaferrarons.blogspot.com  

LL1BERADA JA ES VENERABLE 

sobre tela realitzat 
per una germana del 
Cm de Maria, basant-se 
en rarignat a liapis, 
de Juli Batalle 



PROMULGACIO DE DECRETS DE LA CONGREGACIO 
PER A LA CAUSA DELS SANTS 

NOTICIES / CARTES REBUDES 

• Proximament podrem veure l'edicio castellana del Ilibre "Lliberada Ferrarons, una fe 
sempre jove", escrit per Mn. Miguel Angel Ferres i Fluvia. 

El passat 28 de setennbre 2008 ens deixa el Sr. Joaquim Aulines (de 93 a) conegut corn 
"en Quimet de l'Hospital". Era un bon cristia, un devot fervords de la Mare de Deu del Tura i 
tambe un gran admirador de la figura de la Llberada. Anava cada dia a l'esglesia del Tura per 
resar-hi el rosari i l'oracid per demanar la prompta beatificacio de la Serventa de Deu. Era un 
dels continuadors del que un dia Mn. J. Girgas va iniciar realitzant periddicament la pregaria 
del rosari (al cementiri o a la casa on mori la Lliberada o a l'esglesia del Tura) per pregar per la 
beatificacid Al final acabaven amb una calico que ell mateix, en Quimet, havia inventat que 
deia aixi: "Escolteu-nos, Senyor, les oracions per la Lliberacia Ferrarons". Al 2003, amb motiu 
del Bicentenari del naixement de la Lliberada feu la donacid d'un bust de la Serventa de Deu, 
feta en pasta de guix i que havia fet pintar corn si fos de bronze. 

. Jorge Padilla, de Texas (USA) (...) "...Desearia saber todo lo posible de Lliberada: sobre su 
vida, los ideales, su legado a la lglesia y a nosotros sus miembros.... Humildemente pido sus 
oraciones pot ml querida familia y para que yo siga cargando la pesada, pero bella y dulce 
Cruz que Dios me ha dado: mi salud quebrantada y mi familia desquiciada...(16-12-2007) 

• S'ha preparat un full per treballar el testimoni de fe de la vida de la Lliberada en la 
Catequesi Parroquial. 

FAVORS REBUTS PER MEDIACIO DE 
LA VENERABLE LLIBERADA FERRARONS 

Conve molt que aquelles persones que hagin confiat alguna gracia a la intercessio de la 
Lliberada i hagin vist complert el seu desig, ho comuniquin al Vicepostuladon Per aixo i per 
donar fe que es mante ben viva entre els fidels la farina de santedat de la Venerable, agrairem 
les vostres col-laboracions, que publicarem aqui matelx. 

-Demano a la Mare de Deu del Tura, per intercessio de la Serventa de Deu, Lliberada 
Ferrarons, un bon embaras de la nostra filla i un bon part, tambe per la salut de la nostra 
neta i per la solucid del problema del meu net. C.V.C., Olot (abril '07) 
-Demano a la Mare de Deu del Tura, per intercessid de la Serventa de Deu, Lliberada 
Ferrarons, la curacio dun familiar. C.V.C. Olot (abril '07) 
-Vaig demanar una gracia a Deu per mitja de la Lliberacla Ferrarons, la qual se'm concedi 
al cap de 6 mesos. El meu fill de 42 anys va quedar sense feina i a les 6 setmanes una 
altra empresa el contracta fix i amb millors condicions. Dono grades a Deu i a la Lliberada 
Ferrarons. Maria Teresa Riera (Olot, 15-9-2007) 
-Para mi estimada Lliberada. Gracias. Anonim. (Abril '08) 
-En accia de grades a la Lliberada. T.E.-M.F. 
-Lliberada Ferrarons, amb agraiment i amb tot el nostre amor, de tot con 
Familia de Pere B.I. 

-Lliberada, ayklame que lo necesito. Andnim (Setembre '08) 
-Una vegada mes he de donar les grades a la Serventa de Deu Lliberada pel favor tan 
gran que m'ha concedit. Grades, Lliberada. Li envio aquest cionatiu. CV. (Desembre '08) 

LLIBERADA FERRARONS ES PROCLAMADA VENERABLE 

Aquest passat 17 de gener de 2009, el Sant Pare Benet XVI va signar el Decret 
de les Virtuts heroiques de la VENERABLE Lliberada. 

La rostra Lliberada Ferrarons (Olot, 1803-1842) va ser, corn es conegut, una 
dona treballadora, pobra, laica i molts anys greument malatta, que ha estat, es i sera 
sempre un rnirall de feina ben feta, de paciencia inacabable, de fortalesa interior, 
d'alegria profunda, de pregaria incansable, d'humilitat pregona, d'esperanca ferma 

Aquest decret del Vatica ha estat precedit per un acurat i rigorOs examen de totes 
les noticies conegudes de la Lliberada, que ja en vida era tinguda popularment a 
Olot per una cristiana excepcional i de qui es comentaven fenomens cientificament 
inexplicables. Si en endavant es provat un miracle atribuIt a la seva intercessiO, sera 
proclamada beata. I si, despres, es repetis un altre prodigi comprovable i inexplicable 
per la ciencia i raonablement tingut per esdevingut grades a la seva especial ajuda, 
seria declarada santa. 

El 17 de gener de 2009, el Sant Pare 
Benet XVI va rebre en audiencia privada 
l'Exm. Mons. Angelo Amato, s.d.b, Prefecte 
de la Congregaci6 per a la Causa dels Sants. 
En aquesta audiencia el Papa va autoritzar 
a la Congregaci6 que promulgues, 
entre d'altres, el Decret referent a les 
virtuts heroiques de la Serventa de Deu 
LLIBERADA FERRARONS I VIVES, laica, de 
la Tercera Orde Carmelitana; nascuda a 
Olot (Catalunya, Espanya) el dia 19 d'abril 
de 1803 i morta a Olot el dia 21 de juny 
de 1842. 

Benet XVI 

 



LLIBERADA FERRARONS: LINA FE SEMPRE JOVE 
Miguel Angel Ferres i Fluvia 

Aquesta recent biografia capta la vida i les virtuts 
d'aquesta Jove treballadora catalana amb un 
Ilenguatge actual i unifica amb traga la histaria amb 
la vida actual de les persones. Al lector, se'l col.loca 
davant de la sinnplicitat de la fe d'una dona Jove que 
va viure en pobresa i malalta. Es un Ilibre catequetic 
que ens porta a captar l'essencial de l'espiritualitat 
cristiana. Alhora, es una altra oportunitat per coneixer 
i estimar a algu a qui molts ja consideren santa. 

El podeu trobar a: 
la llibreria diocesana Casa Car/es de Girona. 

I a les Ilibreries d'Olot 
Centre de Pastoral Liturgica 

cpl@cpl.es  I  www.cpl.es  
ISBN: 978-84-9805-169-8 

220 pagines 

rem  RADA 
FERRARONS 

UNA 
FE 
SEMPRE 
JOVE 

Miguel Angel Ferres  i  Fluvia 

P Giovanni Grosso, c.c., nou Postulador General 

P Felip M. Amends, Postulador General de 1996 a 2007 

Lliberada Ferrarons", escrit per Concepcia BataIle i dibuixat per la seva germana 
Teresa BataIle,  i  tambe la publicacio d'una auca. 

El 19 d'abril de 2007 es feu la presentacio de la nova biografia "Lliberada Ferrarons, 
una fe sempre jove", escrita per l'oloti Mn. Miguel Angel Ferres i Fluvia. 

El jury del 2007 es reuneixen a Roma els Consultors Tealegs i, despres d'estudiar 
la Positio i coneixer la figura olotina, no dubtaren a concloure l'excepcionalitat de la 
serventa de Deu i de les seves heroiques virtuts. Tots els Teolegs s'expressaren amb 
vot afirmatiu (nou de nou). 

desembre de 2008 La CongregaciO de la Causa dels Sants declara ja l'herokitat 
de les virtuts de la Lliberada. 

• 	El 17 de gener de 2009, el Sant Pare 
Benet XVI autoritza a la Congregacio de 

i
la Causa dels Sants a promulgar i decretar 

- 5 0 	LES VIRTUTS HEROIQUES de la Serventa 1-1. Ns =  iv' 	de Deu LLIBERADA FERRARONS I VIVES, 
laica, Terciaria Carmelita, nascuda a Olot 
(Catalunya, Espanya) el 19 d'abril de 1803 
i morta el 21 de juny de 1842. 

A partir d'ara la podem anomenar 
VENERABLE. 

2003, Inauguracib del IT Centenari del 
Naixement de la Lliberada per el Postulador 
General, P E AmenOs i els Vicepostuladors, 
Liagostera i Mn. J. Babures 

NOU POSTULADOR GENERAL 

El carmelrta P Giovanni Grosso, o.c., 
es el nou Postulador de les Causes de 
Canonitzacio dels Carmelites. Fa poc 
que ens ha escrit per dir-nos que: "La 
CongregaciO de la Causa dels Sants, el 
passat mes de desembre, va declarar ja 
l'herdicitat de les virtuts de la Lliberada 
Ferrarons. Ara el ms important es 
pregar per demanar un miracle, perque 
aixi sigui possible fer avancar la causa 
fins al final". Tambe ens desitja un Felic 
2009 ple de benediccions del Senyor. 

El nou postulador substitueix el qui ho era 
des del 1996 fins ara, el P. Felip M. AmenOs, o.c, a qui agraim profundament la 
bona feina realitzada durant tots 
aquest anys. 

En l'actual normativa de 
l'Esglesia, per a la BeatificaciO 
s'exigeix un MIRACLE, es a dir, 
que Deu, amb el seu testimoni, 
acrediti tambe la santedat de la 
seva Serventa. Cal, doncs, pregar 
intensament perque aquest 
es produeixi i per aixO es mott 
important que aquelles persones 
que se sentin afavorides de Deu 
per intercessiO de la Venerable 
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ho comuniquin al Vicepostulador 
de la Causa. D'aquesta manera 
podran contribuir eficacment a la 
prompta exaltaciO als altars de la 
nostra Lliberada. 

Alguns dels documents sobre la Lliberada a la 
Casa Generalicia dels Carmelites a Roma 



El 19 de juny de 1966 de rnanera solemn issima es traslladaren les despulles de 
la Lliberada, del cementiri a l'Esglesia de St. Esteve. L'acte fou presidit pel bisbe de 
Girona, Dr Narcis Jubany. 

LL1BERADA FERRARONS 1 

EL DR. JOAQUIM MASMITJA, DUES FIGURES MOLT UN1DES 

Tot just acaben d'iniciar-se les celebrations del segon centenari del naixement de Mn. 
Joaquim Masmitja i de Puig (1808- Olot — 1886), Ciltim director espiritual de la Lliberada 
Ferrarons i fundador de les Missioneres del Car de Maria. 

El Dr Joaquim Masmitja, encara novell sacerdot, i en circumstancies mok dificils, va ser 
nomenat per uns mesos regent de la parrbquia de Sant Esteve d'Olot l'agost de l'any 1840. 
Visitant malalts de la parrOquia va coneixer i va tractar la Lliberada. Ja des de la primera 

visita va adonar-se que es tractava d'una malatta 
molt diferent de les altres, particularment per la 
seva paciencia i conformitat cristiana. Ella li va fer 
veure mes clar la duresa de la vida de les dones 
treballadores a les fabriques d'Olot i rodalia, en 
especial de les mes joves i probablement l'ajuda 
a formar-li la idea de fundar una congregaciO per 
a la educacio d'aquestes nenes. A partir del 25 de 
febrer de 1841 prendra la seva direcciO espiritual la 
visitara diariament fins al dia de la seva santa mort, 
el 21 de juny de 1842. 

Mes endavant i amb l'ajuda d'una altra olotina, 
l'Eudalda Ferrer i Pasqual, el Dr. J. Masmitja funda 1'1 
de juliol de 1848 la primera comunitat de la Con-
gregacio de Filles de l'Immaculat Cor de Maria per 
a la formaciO cristiana de la joventut femenina, obra 
educativa evangelitzadora que perdura fins avui. 

Hem de recordar que el Dr Joaquim Masmitja, 
sacerdot exemplar fou el principal promotor de la 

Dr. Joaquim Masmitja 
Pintura de B. Mas Collellmir 	 Causa de la seva filla espiritual. Ell, profundament co- 

neixedor de les virtuts de la Serventa de Deu i, agra .k 
del gran be que n'havia rebut a traves del seu tracte amb ella, quan tot just Lliberada hague 
traspassat el llindar de l'eternitat, decidi escriure una extensa relaci6 de la seva vida i virtuts 
per donar-la a coneixer al mateix Sant Pare Gregori XVI. 1 va demanar al mateix temps instruc-
bons a la Sgda. Congregaci6 sabre el que calia fer, ja que, donada la delicada situacio politica 
(estaven trencades les relacions del govern espanyol amb la Santa Seu i la dibcesi de Girona 
era Seu vacant des de feia deu anys) no es podia ni pensar a incoar el proces de beatificaci6. 
Seguint les instruccions rebudes, es prengue declaraci6 a una seixantena de persones, de 
totes condicions i estaments, davant de tres escrivans reials o notaris. Aquest document, a 
part de molts altres escrits relacionats amb el mateix Dr. Masmitja, ha estat avui un document 
basic per a provar la herokitat de les virtuts de la Lliberada. Es pot ben dir que tot fou obra i 
disposici6 del Dr. Masmitja, que ho feia ben convencut de la santedat de la seva dirigida. 

La Comissio Histbrica, presidida i dirigida pel Dr Tomas Noguer, i amb la 
col-laboracia, des d'Olot, primer del Dr. Pere Llosas i despres de Mn. Josep Girgas, 
treballa activament en la recerca de la documentacia. El 24 de mar c de 1973 es 
pogue cloure a Girona el proces diocesa ordinari, essent Administrador Apostolic 
de la diOcesi el Cardenal Narcis Jubany, Arquebisbe de Barcelona, que personalment 
porta a Roma la COpia autentica del proces, amb tota la Documentacia. 

Oberta la Cbpia Autentica per la Sagrada Cangregacio i examinada tota 
la documentacio del proces, se'n feu Cbpia PUblica que fou passada a la Seccia 
Histerica de la mateixa Congregacia, a fi que el Relator General prepares oficialment 
la "Positio super virtutibus", es a dir, l'estudi sabre 
la suposada santedat de la serventa de Deli, 
estudi que es la base de tot el proces. 

El Relator de la Causa, que es al mateix temps 
el director o responsable de tota la Positio, va 
ser el P Michel Machejek, o.c.d.. Actualment, per 
facilitar el treball es cerca per a cada Causa un 
"Col.laborador extern", que es qui en realltat 
porta el treball sota la direccio del Relator. Per a 
la Causa de la Lliberada aquest col.laborador fou 
el P Pau Casadevall, 0. Carm. Va treballar durant 
una dotzena d'anys seguits en la preparacia de 
la part documental, que es la part fonamental i 
mes laboriosa. El 1991 es va imprimir i s'envia 
a Roma. S'encomana a l'advocat Piero Serafini 1993, Volum impres de la "POSITIO" 

de preparar, en italia, el "Summarium de vita, 
virtutibus, fama sanctitatis et signis servae Dei", resum de la vida i virtuts heroiques 
de la serventa, a base dels documents del P Pau. La "Informatio" del Relator de la 
Causa explica tot el contingut del proces i acaba amb unes preguntes dirigides als 
consultors histories, que aquests hauran de respondre. El 1993 la "Positio" va quedar 
complerta amb un total de 1235 pagines. 

El setembre de 1995, en el Capitol General, els carmelites nomenen, com a nou 
Postulador General per a les Causes dels Sants, el P Felip M. Amenas, catala; substituint 
el P Rademptus Valabek. Continua, com a vicepostulador, el PJaume Llagostera (que 
ho era des del 1980 i ho sera fins a la seva mort, el gener del 2005). 

El 2002, es nomena un nou Vicepostulador, Mn. Joan Babures. El 2003 se celebra 
el Bicentenari del Naixement de la Serventa de Deu. Entre la multitud d'actes portats 
a terme, tambe es compta la publicacia dun conte "Una treballadora amiga de tots: 



VEN ERA BLE 

4111iLlilt 
llonTWEIEr4 1111  la la Veu de Roma ha dit solemne, 

l'alta, Ilarga, ferma, viva flama 
-sempre ardent d'amor a Deu i als altres- 

que ta vida fou, oh Lliberada! 

Vas fer fonda confianca al Pare 
que fobria, Provident, dificils 
viaranys per fer-te tota Seva: 

l'obra d'art etemament volguda! 

Vas estrenyel, lliurament i forta, 
cada dia mes esperancada, 

a les fosques, tendres abracades 
del Crucificat que et reclamava! 

Vas deixar-te afavorir, senzilla, 
per la pau, la joia I la justicia 

de l'Esperit que es tot Miseriordia 
i Fornal d'Amor que purifica! 

A tu, doncs, heroica enamorada 
del treball ben fet I, alhora, amb l'anima 

ben atenta al Cel; a tu, heroica 
dona pacient la gran lloanca! 

_Sr, insignificant obrera pobra, 
laica humil al 'lit engrillonada, 

Deu es Jutge dels tresors tan nobles 
que, plegats, per nostre be ens donareu! 

Que puguem, oh venerable, veure 
promote el dia que beata siguis 

i, no tard tambe, que et diguem sant 
per a gloria d'Aquell que ens fa imitar 

Andreu Soler i Rossell 
Olot 17 gener 2009 

fRik 

 

Dibuix de Modest Fluvia 

Composicio de Kiko Llach 
evocant devocki de 
la Lliberada a 
la Santissima Trinitat 

Lliberada i havia demanat instruccions a Roma per al nomenament de Postulador de 
la Causa. Perb, per aquells mateixos dies, el Dr. Vila emmalahtia i, despres de la Ilarga 
malaltia, s'esdevingue la seva defunci6 el dia 1 de setembre de 1932; i, donc_s, resta 
tot aturat de moment. 

1973, Segellant la documentacio 
del Proces Diocesa per enviar-la a Roma 

un parentesi obligat. 

L'apotebsic.a celebraciO del centenari de la mort de la serventa de Du, el 21 de 
juny de 1942, dona empenta a la incoaci6 del braces de beatificaci6. El Dr. 
Josep Carta, bisbe de Girona, presideix la celebraciO i en resta impressionat. El 26 de 
juny d'aquell mateix any 1942, la mateixa 
junta organitzadora de la celebraci6 del 
Centenari, presidida pel senyor Arxiprest 
Mn. Antoni Butina, demana oficialment la 
incoaciO del proces diocesa de Beatificaci6 
i Canonitzaci6 i, al mes segiient, el 16 de 
juliol, el Dr. Cartana, despres d'escottar la 
informaci6 del fiscal eclesiastic, decreta la 
incoaciO del proces, com a causa histbrica. 
Seguidament nomena la Comissi6 

a Histbrica, sobre la qual havia de recaure 	1973, Clausura del Proces Dioces a Girona 
 

el treball i responsabilitat de recerca de la documentaci6 que n'hauria de servir de 
base. 

Pel fet que la Serventa de Deu LI iberada havia estat Terciaria Carmelita, s'encomana 
la direcci6 de la Causa al Postulador General dels Carmelites, amb residencia a 
Roma, que era el P Eugeni Driessen. Aquest, al seu torn, nomena Vicepostulador el 
P Bartomeu Xiberta, aleshores resident a Clot. En absentar-se, seria substituIt pel Dr. 
Josep Calzada, que havia estat vicari d'Olot i, corn a tal, fou un dels organitzadors de 
les festes del centenari. 

Des del 1932 al 1934, 
distintes persones es clirigeixen 
a l'Administrador Apostblic de 
Girona, Dr. Joan Pere116, bisbe 
de Vic, i insisteixen en l'afer de la 
Causa. El 1936 s6n els cardenals 
de Tarragona i Toledo, aixi corn 
els bisbes de Barcelona i de Vic i 
encara novament la "ConfederaciOn 
de Sindicatos Obreros Femeninos", 
que s'interessen i insiteixen en 
la seva petici6 als nou bisbe de 

Girona Dr. Josep Cartaria. La guerra 
civil de 1936-1939, perb, hi establi 



1942, Celebracio del I Centenari de la mart 
de la Lliberada 

HISTORIA DUN PROCES 

Lliberada Ferrarons  i  Vives moria a Olot en olor de santedat el 21 de juny de 
1842. Aquesta mort i els signes que l'acompanyaren despertaren l'entusiasnne 
popular. El seu Oltim director espiritual, el Dr. Joaquim Masmitja, despres de diferents 
consultes a homes savis i virtuosos (alguns dels quals ja canoniats, corn Sant Antoni 
Maria Caret) no dubta a promoure tot seguit la Causa de la seva Beatificacia. No 
es podia, perb, incoar el proces de beatificacia perque a Girona feia anys que no hi 
havia Bisbe. Per aixb, el Dr. Joaquim Masmitja demana a Roma instruccions sobre el 
que calia fer en aquelles dificils i anormals circumstancies. Se l'informa que el mes 
procedent, pel moment, era recollir la declaracia dels testimonis oculars, ara que eren 
vius, davant de ties notaris. Aixi es feu durant els mesos de marc a setembre de l'any 
1844, moment en que el Dr. Masnnitja, per segona vegada, quedava corn a regent 
de la parrOquia de Sant Esteve d'Olot. No es tractava encara del proces canonic, pere 
tota aquella documentacia fou enviada directament a Roma, examinada i desada, 
esperant temps millors. Tambe es guarda cbpia de tota la documentacia en l'arxiu 
parroquial de Sant Esteve d'Olot junt amb altres documents relatius a la Serventa de 
Deu. 

Queda, perb, tot aturat quan el 1848 la 
diocesi de Girona fou proveida de nou bisbe en 
la persona del Dr. Lorente i Montan ja que el Dr. 
Masmitja fou seguidament nomenat Canonge i 
Arxiprest de la Parrbquia de la Catedral i cada 
vegada mes es vele implicat en absorbents 
responsabilitats en el bisbat. Un altre motiu que 
no pogues fer el seguiment de la Causa fou el 
fet de trobar-se immers de ple en Ia tasca de 
la fundaci6 i direccia de la Congregacia de les 
Missioneres del Cor de Maria. 

Una altra persona que contribui al 
coneixement de les virtuts i preciosa mort de la 
Lliberada, sobretot entre la parentela i amistats 
(d'Olot, Girona, Vic i Barcelona) fou el Sr. Joan 
Serrat-Calva i Morato, que el 1821 havia estat 
alcalde constitucional de la vila. Admirador de la 
seva virtut i agra per grades rebudes, n'escrigue 
ja una petita biografia, que resta manuscrita, 
perb de la qual feu moltes copies, la primera ja 

als pocs dies de la mort de la Serventa de Deu,  

amb el titol de "Relacid de la preciosa mart i enterro i dels imponderables mals 
de la gran Serventa de Deu 
Lliberada Ferrarons Vives, 
natural de la vila d'Olot". 

No fou, pert, fins el 1878, 
que no es publica, a Girona, 
la primera biografia impresa 
de la Lliberada, obra del 
jesulta banyoli P Francesc 
Butinya, amb el titol de "La 
devota artesana". 

L'any 1922 Mn. Domenec 
Balcells publica la biografia 
de la Serventa de lieu, en 

1966, Trasllat de les restes de Lliberada. Cementin d'Olot 	 catala, "Mirall per Obreres". 
Animat pet ressb i l'exit dels 

seus escrits, el 1925 publica una nova biografia, ms amplia i ms documentada, i en 
castella, perque pogues ten ir un rad i d'accia ms extens, titulacia:"Modelo de javenes 
obreras". Mn. Donnenec Balcells mor el 1927, pere la seva obra te continuadors. 
Espontaniament es formaren grups de promocia de la Causa a diversos indrets, 
a ms d'Olot, com Girona, Barcelona i Vic. I tambe a Manlleu, on l'obrer Francesc 
Nofraries prepara una petita biografia en catala: "Sants exemples de Lliberada 
Ferrarons d'Olot". 

El 1928 grades a Mn. Ramon Balcells i Masa, la Lliberada, fou proposada corn 
a model per a la "Jovertut Catblica Femenina" de Barcelona juntament amb Santa 
Eulalia i Santa Teresa de l'Infant Jesus i a Olot s'institui un Comite de propaganda 
per promoure la Causa de la 
Beatificacia. El 1930 l'assemblea  

de la "Confederacion Nacional 
 

. 	, 
,. 

de Obreras Catalicas", tinguda a 	i  '''  

Toledo, es dirigeix al bisbe de Girona 	.  " rr 	 r.. 	 - 	 .  

demanant la incoaci6 del proces 	..  41  I  I  
de Beatificacia, peticia que renova   

-4  • ,V  %-  - 	.4 ,,,ge 1-,-.. 	

1 

la III Assemblea l'any seguent,  
representant 103 Sindicats de tota 	‘;', 41  i ii; t_l  ' iir  

wati f.  4 	7-  Espanya. Pero ja el gener de 1931 el 	if,  , .  -;, 9,  , , 	 .  

bisbe de Girona, Dr. Vila i Martinez,  ' ,7  -  -- 11'  -  '. iv  4 _ 

	

if( 	' havia nomenat una comissio per 	 . 

a fomentar i encarrilar els treballs 	1966, Trasllat de les restes de Lliberada. Baixant del Puig 
del Roser canni cap a l'esglesia de St Esteve d'Olot. encaminats a la glorificacia de la 


