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Presidencia de la Generalitat

DECRET 145/2011, de 7 d’octubre, del Consell, pel qual
concedix la Distinció de la Generalitat a Càritas Diocesana d’Orihuela-Alicante, Càritas Diocesana de SegorbeCastelló i Càritas Diocesana de València. [2011/10312]

DECRETO 145/2011, de 7 de octubre, del Consell, por el
que concede la Distinción de la Generalitat a Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y Cáritas Diocesana de Valencia. [2011/10312]

El Consell, per mitjà del Decret 177/2003, de 12 de setembre, modificat pel Decret 174/2007, de 5 d’octubre, va crear la Distinció de la
Generalitat per a reconéixer la labor d’aquelles persones físiques i jurídiques que, en el desenrotllament de la seua activitat, hagen destacat
pels seus valors de convivència, humanisme, compromís amb la solidaritat i ajuda als altres.
En reconeixement als dits valors, el Consell ha acordat concedir la
Distinció de la Generalitat a Càritas Diocesanes, pel seu treball solidari
per a protegir la dignitat de les persones que es troben en situació de
precarietat: xiquets, immigrants, dones, ancians i persones sense recursos.
Creada en 1947, Càritas es fonamenta en el treball de voluntaris,
tècnics i col·laboradors que duen a terme la seua desinteressada labor
d’ajuda als marginats a través dels centres de Càritas Parroquials i
Càritas Diocesanes.
Per tot això, com a expressió de l’agraïment col·lectiu a la seua
generosa disposició per a atendre els que més ho necessiten,

El Consell, mediante el Decreto 177/2003, de 12 de septiembre,
modificado por el Decreto 174/2007, de 5 de octubre, creó la Distinción
de la Generalitat para reconocer la labor de aquellas personas físicas y
jurídicas que, en el desarrollo de su actividad, hayan destacado por sus
valores de convivencia, humanismo, compromiso con la solidaridad y
ayuda a los demás.
En reconocimiento a dichos valores, el Consell ha acordado conceder la Distinción de la Generalitat a Cáritas Diocesanas, por su trabajo
solidario para proteger la dignidad de las personas que se encuentran
en situación de precariedad: niños, inmigrantes, mujeres, ancianos y
personas sin recursos.
Creada en 1947, Cáritas se apoya en el trabajo de voluntarios, técnicos y colaboradores que llevan a cabo su desinteresada labor de ayuda a
los marginados a través de los centros de Cáritas Parroquiales y Cáritas
Diocesanas.
Así pues, como expresión del agradecimiento colectivo a su generosa disposición para atender a quienes más lo necesitan,

DECRETE

DECRETO

Concedir la Distinció de la Generalitat a Càritas Diocesana d’Orihuela-Alicante, Càritas Diocesana de Segorbe-Castelló i Càritas Diocesana de València.

Conceder la Distinción de la Generalitat a Cáritas Diocesana de
Orihuela-Alicante, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón y Cáritas
Diocesana de Valencia.

Alacant, 7 d’octubre de 2011

Alicante, 7 de octubre de 2011
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

