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Joan Misser i fra Joan Botam, caputxí                               Joan Misser amb uns immigrants a la ‘Jungla’ de Calais

Ara fa cent anys, el 5 d’agost del 1921, Joan Misser i 
Vallès va néixer a Arenys de Mar. Certament, aquest 
arenyenc és per a la majoria un gran desconegut.
Serveixin aquestes ratlles, doncs, per donar a conèi-
xer la trajectòria i la grandesa d’una persona feta a 
ella mateixa, d’un cristià de cap a peus.
I ho podem dur a terme gràcies al llibre Joan Misser i 
Vallès. Un combat per la justícia i la pau, escrit pel seu 
fill, el periodista Francesc Misser, publicat enguany 
per Voliana Edicions, i que des d’ara us recomanem.
Però, qui va ser Joan Misser i Vallès? Xavier Garcia, al 
pròleg del llibre, el defineix com a “cristià amb totes 
les conseqüències, humanista de totes les causes 
humanes, pedagog als col·legis i a la universitat, i ho-
me lliurat a la paraula en totes les seves dimensions: 
escrita, dialogada i traduïda”.
El seu pare Josep Misser i Misser, darrer hereu de la 
Masia Can Misser de Sant Vicenç de Montalt, va ser 
molt actiu culturalment i va redactar articles i poemes 
en moltes capçaleres de la nostra comarca.
En segones núpcies va casar-se amb Carme Vallès, 
amb la qual va tenir quatre fills: en Josep Maria (cla-
retià), en Salvador (prevere), la Francesca i en Joan; 
tots ells batejats a la pica baptismal de la nostra Par-
ròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar.

Encara infant, en Joan i la seva família es traslladen a 
Mataró, i pocs anys després, el 1935, van a viure a 
Barcelona. És aquí on experimentarà la cruesa i els 
efectes de la Guerra Civil en tots els sentits.
Als inicis de la la dictadura va impulsar el moviment 
Pax Christi a casa nostra i va ser un dels promotors 
del Front Obrer de Catalunya. Exiliat a França des 
del 1959, va donar suport, practicar i divulgar l’ecu-
menisme, el pacifisme, la teologia de l’alliberament, 
les idees del maig del 68, la lluita per la independèn-
cia d’Algèria i es va interessar per la destrucció del 
medi, la degeneració del capitalisme neoliberal i la so-
lidaritat amb els immigrants.
L’any 2003 va rebre el Memorial Joan XXIII per la Pau.
De memòria prodigiosa i longevitat fecunda, Misser 
també va col·laborar freqüentment, del 1994 al 2006, 
amb nombrosos articles a Arenys Vida Parroquial.
Va morir a Bailleul (França) el 15 de febrer del 2015.
Tot i que el seu voluminós fons es troba al Centre de 
Documentació Català de Brusel·les, a la Biblioteca 
Pare Fidel Fita d’Arenys de Mar hi podeu llegir i con-
sultar les seves publicacions. 
Tant de bo que, a partir d’aquesta completa biografia, 
puguem difondre la vida i obra de Joan Misser i fer-ne 
el merescut reconeixement.



  
       PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ D’ARENYS DE MUNT
  MISSES: · Feiners: 18.30 h (dilluns, dimarts i divendres) · Dissabtes i vigílies: 20 h · Diumenges i festius: 9 i 11 h

· RÉS DEL SANT ROSARI
Dilluns, dimarts i divendres, a les 6 de la tarda.

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dilluns 2 (18.30 h): Per l’economia i el patrimoni.
Dimarts 3 (18.30 h): Per l’economia i el patrimoni.
Divendres 6 (18.30 h): Joan Recolons Bigorra.
Maria Cucurull Colomer. Xavier Colomer Matas.
Per l’economia i el patrimoni.
Per les ànimes del Purgatori. 
Dissabte 7 (20 h): Per l’economia i el patrimoni.
Maria Teresa Escoda Montal. Montserrat Montal. 
Diumenge 8: 9 h Lourdes Rifà. Pere Puig.
11 h Confrares difunts del Roser.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Joan Aurich Rigau, d’Arenys de Munt, als 88 anys.
Preguem per ell i encomanem-lo al Senyor.

· INTENCIÓ DE PREGÀRIA DEL SANT PARE
Per aquest mes d’agost del 2021, el Papa Francesc 
encomana a l’Apostolat de l’Oració la següent intenció 
per a la pregària: “Resem per l’Església, perquè rebi de 
l’Esperit Sant la gràcia i la  força per reformar-se a la 
llum de l’Evangeli”.

· PREGUEM 
Senyor, que sapiguem viure
en llibertat i plenitud.
Que no ens acontentem
amb el pas del temps
sinó que trobem en aquests dies
un espai per estar amb Tu.

· COL·LECTES
+ Col·lecta del diumenge passat: 445,47 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordinà-
ria per a les obres del temple.
«Teulat de la sagristia i les canalitzacions».
Import pendent: 3.443,35 €. Moltes gràcies!

     PARRÒQUIA DE SANTA MARIA D’ARENYS DE MAR
  MISSES PARRÒQUIA: · Feiners: 18.45 h (de dimarts a divendres)
  · Dissabtes i vigílies: 18.45 h · Diumenges i festius: 10 h (retransmesa per Ràdio Arenys 91.2 FM) i 12.15 h
  MISSES CAPUTXINS: · Feiners, dissabtes i vigílies: 19.30 h · Diumenges i festius: 11 i 19.30 h

· INTENCIONS DE LA SETMANA
Dimarts 3 (18.45 h): Maria Àngels Pujol.
Dimecres 4 (18.45 h): Difunts família Badia-March.
Dijous 5 (18.45 h): Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Divendres 6 (18.45 h): Pels fidels difunts.
Dissabte 7 (18.45 h): Per la vila.
Diumenge 8: 10 h Andreu Guri i Sala.
12.15 h Elvira Dotras Daniel.

· MOVIMENT PARROQUIAL
Defuncions:
Paquita Turrats Masdeu, de Ribes  de Freser, als 92 
anys. Maria Dolors  Fontrodona Donadeu, d’Arenys de 
Mar, als 96 anys. Soledad Ruiz Junquera, de Barbate 
(Cádiz), als 90 anys. Que el Senyor les aculli a  la vida 
eterna, i ompli de pau i esperança els familiars i amics.

· ADORACIÓ EUCARÍSTICA
A la nostra Parròquia, divendres  que ve, dia 6 d’agost, 
primer divendres de mes, celebrarem l’Adoració Euca-
rística, després de la missa vespertina i fins a les 20 h.

· FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
Novament hem celebrat la festa de la Mare de Déu del 
Carme. Enguany, amb nou format però amb la mateixa 
fe i devoció cap a la patrona de la gent de la mar. La 
pregària, l’ofrena de flors, la benedicció i la processó 
marinera van conformar aquest festivitat tan nostrada 
que es va dur a terme el diumenge 18 de juliol, a les 
set de tarda, a les escales de la Pau del port.

· GESTIONS PARROQUIALS
Per a qualsevol consulta (intencions  de misses, petició 
de partides de baptisme, etc.), a més del dia de des-
patx parroquial (cada dimecres, d’11 a 13 h), també 
podeu fer gestions  d’aquest tipus dirigint-vos directa-
ment al nostre sagristà, en l’horari d’obertura del tem-
ple, de dimarts a dissabte (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).

· COL·LECTES
+ Col·lecta ordinària del diumenge passat: 597 €.
+ Avui, primer diumenge de mes, col·lecta extraordi-
nària per a obres. «Reparacions  estructurals del Casal 
Parroquial». Pendent: 3.848,89 €. Moltes gràcies!

Parròquia de Sant Martí - Plaça de l’Església, 2 - Arenys de Munt - Tel. 679 55 34 66
Despatx parroquial: cada divendres, de 16 a 18 h, o a hores convingudes - correu-e: arenysdemuntparroquia@gmail.com
Parròquia de Santa Maria - Església, 24 - Arenys de Mar - 679 55 34 66 - Despatx: cada dimecres, d’11 a 13 h, o a hores convingudes
correu-e: arenysdemarparroquia@gmail.com - Facebook: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar - Twitter: @ParroqArenys

https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/parroquiasantamariaarenysdemar/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/ParroqArenys
https://twitter.com/ParroqArenys

