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NOTA DE PREMSA 
 

Reconeixement a Mons. Josep Àngel Saiz Meneses 
en el seu últim acte com a president de Càritas Diocesana de Terrassa 

 
Càritas Diocesana de Terrassa, 3 de juny de 2021, 

Durant la presentació de la memòria del 2020 de Càritas Diocesana de Terrassa el director de 

l’entitat, Francesc Llonch i Soler, ha fet un reconeixement a Mons. Josep Àngel Saiz Meneses qui 

prendrà possessió del càrrec d’Arquebisbe de Sevilla el pròxim 12 de juny. 

En el reconeixement, el director de Càritas Diocesana de Terrassa ha fet entrega d’un obsequi 

de fusta en el qual hi ha la “Mare de Déu de la Salut, patrona del Bisbat de Terrassa, perquè 

l’acompanyi i pregui per nosaltres” tal com ha dit el director de Càritas, en Francesc Llonch. 

L’obsequi, a més de la verge, porta escrits els següents textos: 

“Ser pobres amb Crist pobre” (Petit Exordi, s.XII) 

 “Crist s’ha fet pobre per a enriquir-nos amb la seva pobresa” (2 Cor 8,9) 

“Feliços vosaltres si patiu per causa de la justícia!” (1 Pe 3,14) 

“L’alegria de Déu serà la vostra força” (Ne 8,10) 

Des del 15 de juny de 2004, dia en què Sant Joan Pau II va erigir la Diòcesi de Terrassa, Mons. 

Saiz Meneses va acompanyar Càritas Diocesana de Barcelona en la divisió en els territoris de les 

tres diòcesis que la formaven: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Així doncs, el 19 

d’octubre de 2013, signava els estatuts de constitució de Càritas Diocesana de Terrassa. 

Durant aquests anys com a Bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz ha recorregut el territori 

de la diòcesi acollint i acompanyant a les persones més vulnerables, així com de la resta de 

persones, parròquies o agents de Càritas de manera propera.  

En el reconeixement, Llonch li ha agraït la confiança en la seva persona, juntament amb els Srs. 

Joan Saborido i Francesc Flotats, per dirigir l’entitat en aquests moments difícil que viu la societat, 

així com “el seu suport i guiatge en el sí de Càritas”. 

 

Sabadell, 3 de juny de 2021 
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NOTA DE PRENSA 
 

Reconocimiento a Mons. Josep Àngel Saiz Meneses 
en su último acto como presidente de Cáritas Diocesana de Terrassa 

 
Càritas Diocesana de Terrassa, 3 de junio de 2021, 

Durante la presentación de la memoria del 2020 de Cáritas Diocesana de Terrassa el director 

de la entidad, Francesc Llonch y Soler, ha hecho un reconocimiento a Mons. Josep Àngel Saiz 

Meneses quién tomará posesión del cargo de Arzobispo de Sevilla el próximo 12 de junio. 

En el reconocimiento, el director de Cáritas Diocesana de Terrassa ha hecho entrega de un 

obsequio de madera en el cual hay la “Virgen Madre de Dios de la Salud, patrona del Obispado 

de Terrassa, para que lo acompañe y ruegue por nosotros” tal como ha dicho el director de 

Cáritas, en Francesc Llonch. El obsequio, además de la virgen, lleva escritos los siguientes textos: 

“Ser pobres con Cristo pobre” (Pequeño Exordio, s.XII) 

 “Cristo se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9) 

“Felices vosotros si sufrís a causa de la justicia!” (1 Pe 3,14) 

“La alegría de Dios será la vuestra bastante” (Ne 8,10) 

Desde el 15 de junio de 2004, día en qué San Juan Pablo II erigió la Diócesis de Terrassa, Mons. 

Saiz Meneses acompañó Cáritas Diocesana de Barcelona en la división en los territorios de las 

tres diócesis que la formaban: Barcelona, San Feliu de Llobregat y Terrassa. Así pues, el 19 de 

octubre de 2013, firmaba los estatutos de constitución de Cáritas Diocesana de Terrassa. 

Durante estos años como Obispo de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz ha recorrido el territorio 

de la diócesis acogiendo y acompañando a las personas más vulnerables, así como del resto de 

personas, parroquias o agentes de Cáritas de manera próxima.  

En el reconocimiento, Llonch le ha agradecido la confianza en su persona, junto con los Sres. 

Joan Saborido y Francesc Flotats, para dirigir la entidad en estos momentos difícil que vive la 

sociedad, así como “su apoyo y guiaje en el sí de Cáritas”. 

Sabadell, 3 de junio de 2021 
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