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BEM-VINDOS/AS 
 

Saudação do Presidente da Cãmara Municipal: 

Cada vez existem mais pessoas estrangeiras que vivem em Barañain e que utilizam os 
serviços municipais como qualquer outro cidadão ou cidadã. Por isso, é necessário 
dispor de um Guia Municipal que explique os recursos existentes na localidade e que 
oriente estas pessoas a conhecer Barañain mais e melhor. Este Guia servirá sem dúvida 
para que todas as pessoas conheçam melhor a nossa localidade e os recursos públicos 
com que conta. É importante saber que todas as pessoas temos uns direitos, mas 
também umas obrigações que cumprir, e umas normas de comportamento que não 
devemos esquecer. Este Guia facilitará em maior medida a difusão dos recursos 
existentes e a sua adequada utilização, sabendo que através do Foro de Imigração 
Municipal e o Serviço Municipal de Imigração criado recentemente, se poderá orientar 
melhor a população imigrante e estrangeira sobre as dúvidas que tenham. A Câmara 
Municipal é o recurso público mais próximo da cidadania e este Guia pretende dar a 
conhecer melhor este recurso na nossa localidade de Barañain. Por isso peço que se 
utilize adequadamente. 

Introdução:  

O presente guia de recursos para a população imigrante nasce como proposta do Foro 
Intercultural de Barañáin, realizado e pensado todo/as que estão viver há menos tempo 
na nossa localidade, oferecendo-vos informação básica sobre os serviços e recursos que 
existem em Barañáin e que é necessário conhecer para se adaptarem a uma nova cultura 
e sociedade cada vez mais multicultural.  

O guia foi realizado a partir do Serviço de Imigração da Câmara Municipal de Barañáin 
com a colaboração das diversas áreas da Câmara Municipal, e foi traduzido nas línguas 
dos países com uma maior representação de população na nossa localidade. 

Desejamos que este guia seja útil para si. 

Localização geográfica: 

Barañáin é um município navarro localizado na Comarca de Pamplona, situado apenas a 
3 quilómetros do centro da capital.  

Nas últimas décadas, Barañáin registou um crescimento notável, até chegar a superar as 
22.000 pessoas recenseadas, um número que coloca este município como o terceiro da 
Navarra, depois de Pamplona e de Tudela. De acordo com os dados do recenseamento, 
em Outubro de 2006, Barañáin conta com 22.399 habitantes.  

Câmara Municipal de Barañáin: 

Se tiver que recensear-se, deve dirigir-se à Câmara Municipal. Todas as pessoas 
imigrantes, independentemente da sua situação administrativa, têm a opção de se 
recensear. O recenseamento dá direito, entre outras coisas, à atenção sanitária e à 
educação das pessoas menores de 16 anos.  

A população imigrante que não tenha uma autorização de residência permanente, tem a 
obrigação de renovar o recenseamento cada dois anos. Para isso, é preciso ir 
pessoalmente à Câmara Municipal, quando se receber a carta de aviso, com o NIE 
(Número de Identificação de Estrangeiro) ou o passaporte.  
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Contacto:  

- Câmara Municipal:  Plaza Consistorial, s/n 
   Contacto: 948 28 63 10; info@baranain.com 
   Website: www.baranain.com 

- Polícia Municipal:  948 28 63 12 
  24 horas:  948 18 10 00 

Telefone de Informação 012: 

A Câmara Municipal de Barañáin dispõe de um serviço telefónico de informação local 
no número de telefone 012, no qual poderá receber informações sobre: trâmites, 
convocatórias de emprego, duplicados de recibos, certificados de recenseamento, envio 
de documentação e concursos, informação geral sobre actividades, ajudas, 
equipamentos municipais, inscrições em eventos culturais, desportivos e juvenis..., 
assim como marcar hora para determinados serviços: Telecentro, emprego, imigração... 
O serviço oferece-se das 8 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9:30 às 13:30 
horas ao sábado. O custo da chamada é sempre o mesmo, 0.36 euros, 
independentemente do tempo de duração da consulta. Se ligar de fora da Navarra, 
deverá marcar o número de telefone 948 21 70 12. 

Educação: 

A escolarização das pessoas menores de idade é obrigatória e gratuita até aos 16 anos. A 
partir desta idade, a pessoa decide se deseja continuar o ensino pós-obrigatório ou entrar 
no mundo do trabalho.  

Classificação dos centros escolares: 

- De acordo com a sua dependência:  

- Públicos, dependem inteiramente da Administração. 

- Comparticipados, existem comparticipações no que respeita ao ensino, mas 
dependem de instituições religiosas ou sociedades de tipo privado. É necessário 
pagar uma quota mensal a título de pagamento da Associação de Pais e Mães, 
material escolar ou outros.  

- De acordo com o ciclo formativo que dão:  

- Educação infantil (de 0 a 3 anos) 

- Educação primária (de 6 a 12 anos) 

- Educação Secundária Obrigatória (a partir dos 12 e até aos 16 anos) 

- De acordo com o modelo linguístico: 

- Modelo G: ensino em castelhano.  

- Modelo A: ensino em castelhano com euskera como cadeira.  

- Modelo B: dão-se umas cadeiras em castelhano e outras em euskera.  

- Modelo D: ensino em euskera, tendo o castelhano como cadeira.  

Procedimento para a escolarização: 

O trâmite realiza-se a partir do momento em que a criança esteja a residir aqui. 
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Deve apresentar-se o requerimento de admissão, em conjunto com a documentação 
solicitada, no centro educativo escolhido pela família em primeiro lugar. Podem 
solicitar-se três centros por ordem de prioridade.  

Os prazos e requisitos para a escolarização são publicados no Boletim Oficial da 
Navarra. 

As listas de admitidos e excluídas são tornadas públicas nos centros educativos, bem 
como as datas e os requisitos para formalizar a matrícula.  

- Prazo ordinário, período, entre os meses de Março e Abril, para solicitar o lugar 
escolar.  

- Prazo extraordinário: no princípio do mês de Setembro. 

- Fora de prazo: se um menor em idade escolar chega ao nosso país depois do ano 
escolar ter começado, existe um procedimento especial “fora de prazo” que, como nos 
casos anteriores, será tramitado no centro escolhido ou no que estiver mais perto do 
domicílio. Se o centro tiver lugar, será admitido num prazo breve; caso contrário, será 
resolvido pela comissão de escolarização da localidade ou a Comissão de Escolarização 
do Departamento de Educação 848 42 69 77 

Centros educativos em Barañáin:  

- Escola Infantil Municipal: centro com modelos D e G. Avda. del Ayuntamiento, s/n – 
Contacto: 948 18 69 50 

- C.P. Los Sauces: educação infantil e primária, modelos G e A. Avda. Central, 1 - 
Contacto: 948 198537 - cp.lossauces@pnte.cfnavarra.es 

- C.P. Alaitz: educação infantil e primária, modelo D. Avda. Central, 3 - Contacto: 948 
28 60 15 - cp.alaitz@pnte.cfnavarra.es 

- C.P. Eulza: educação infantil e primária, modelos G e A. Avda. Eulza, 54 - Contacto: 
948 28 60 95 - cp.eulza@pnte.cfnavarra.es 

- Colégio Santa Luisa de Marillac: centro comparticipado que oferece educação infantil, 
primária e secundária, modelo G. C/ Pedro Bidagor, 2 - Contacto: 948 25 07 85 - 
marillac@sip2000.es 

- I.E.S. Alaitz: educação secundária obrigatória e bacharelato, modelo D. Avda. de 
Pamplona, 18 B – Contacto: 948 28 63 19 - ies.baranain@pnte.cfnavarra.es 

- I.E.S. Barañáin: educação secundária obrigatória e bacharelato, modelos G e A. Avda. 
Central, 3 Contacto: 948 28 60 16 - ies.alaitz@pnte.cfnavarra.es 

Outros serviços educativos em Barañáin:  

Existem também dois centros-oficina para jovens com problemas de desescolarização, 
pertencentes às oficinas profissionais do Governo da Navarra; num ministra-se 
formação em caixilharia metálica e no outro, em profissões ligadas ao sector do 
automóvel. 

- Oficina Profissional Barañáin (IES V. del Camino): ensino de caixilharia metálica. 
Polígono industrial nave 2 – Contacto: 948 18 12 37 - tp.barana@pnte.cfnavarra.es 

- Oficina Profissional Barañáin (IES Donapea): ensino de reparação de veículos e de 
chapa e pintura. Polígono Industrial 2ª fase nave 10 – 948 18 12 67 
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O Euskera: língua própria de Barañáin e da Navarra. 

O euskera foi transmitido na Navarra de geração em geração. Para além disso, muitos 
cidadãos e cidadãs de Barañáin conhecem o euskera porque o aprenderam por meio do 
ensino escolar sendo meninos e meninas (podem consultar a oferta educativa no 
capítulo de Educação), e por meio dos Euskaltegis (centros de aprendizagem onde se 
ensina euskera a pessoas jovens e adultas) Sem ir mais longe, em Barañáin têm ao vosso 
alcance o Euskaltegi Sahats de IKA na Avda. del Valle nº 2, bajo, telefone: 948 18 83 
25. 

A Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Euskera, está a realizar um 
grande esforço para a recuperação da nossa língua, mas ainda é uma língua minoritária. 

Conheça também o euskera, conhecerá melhor a nossa cultura; assim conhecer-nos-
emos melhor e estaremos mais perto. Anime-se! A Câmara Municipal dispõe de ajudas 
para aprender euskera. Informe-se: Serviço Municipal de euskera. Plaza Consistorial 
s/n. 2º piso. Contacto: 948 28 63 09; euskaraz@baranain.com  

Serviços Sanitários: 

Em Barañáin existem 2 Centros de Atenção Primária de Saúde: 

- C.S. Barañáin I: Avda Comercial s/n. – Telefone de marcações: 948198585 / 
Telefone de urgências: 948198330 

- C.S. Barañáin II: Caimito de Guayabal Nº 1 – Telefone de marcações: 948 28 75 40 / 
Telefone de urgências: 948 28 75 29 

Tem direito a que lhe seja atribuído um médico num destes centros. A atribuição irá 
depender da zona onde viva, muito embora também exista o direito de eleição de 
médico. 

Ambos os Centros de Saúde contam com Médicos, Enfermeiras, Assistente Social e 
pessoal de Admissão (é aqui que se marcam as consultas). 

Se tiver algum problema de saúde, deverá marcar uma consulta e necessitará de dispor 
de Cartão de Saúde. Se não o tiver, em Admissão indicar-lhe-ão como consegui-lo. 

Existe também em Barañáin um Centro de Atenção à Mulher (CAM) que atende as 
consultas de ginecologia, controlo da gravidez e educação sexual. Este centro está 
situado no rés-do-chão do C.S. Barañáin II, Telefone de marcações: 948 28 75 40 e 
Telefone de urgências: 948 28 75 29.  

A atenção especializada realiza-se fora dos Centros de Saúde nos Hospitais e Centros de 
especialidades. Para ter acesso a estes centros é necessário passar previamente pelo 
médico de família. 

Urgências: 

*Se for uma urgência menos grave, deve ligar para o seu Centro de Saúde. 

*Se for uma urgência grave, dirija-se aos serviços de urgências dos hospitais: 

 Virgen del Camino (crianças) 

 Hospital de Navarra (adultos) 

*Se for uma urgência muito grave, ligue 112 
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Farmácia:  

Se as farmácias estiverem fechadas e necessitar de comprar algum tipo de medicamento, 
deve ligar para o número 112, e assim poderá adquiri-lo numa farmácia de serviço.  

Atestado médico oficial:  

Os impressos dos atestados médicos oficiais que costumam ser exigidos pela 
Administração para obter as autorizações de residência ou as cartas de condução devem 
ser comprados no Centro de Reconhecimento da Ordem dos Médicos, situado em C/ 
Vuelta del Castillo, 11 bajo (junto da Chefatura de Trânsito), horário de atenção: de 
segunda a sexta-feira, das 8.30 às 15.00h. e das 16.00 às 20.00h., e aos sábados das 9.00 
às 12.30h.  

O impresso custa 3,50 euros, mas se se fizer o reconhecimento no próprio centro, o total 
será de 20 euros. Se só se comprar o impresso e depois se for ao Centro de Saúde 
correspondente, este não pode cobrar nada pelo reconhecimento que fizer, mas também 
não tem qualquer obrigação de o fazer. É obrigatório apresentar-se com o passaporte ou 
o NIE (se se tiver); no caso de se tratar de uma pessoa menor, deve ir acompanhada pelo 
pai ou a mãe e com a documentação correspondente. Para mais informações pode 
consultar o telefone 948 26 87 21. Não é necessária marcação prévia. 

Serviços sociais: 

Endereço: Plaza de la Paz, s/n 
Contacto: 948 19 98 70; ssb@baranain.com 
Horário de atenção ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 14. Para entrevistas 
com a assistente social, de terça a quinta-feira, das 10 às 13 horas, com marcação 
prévia.  

A partir do Serviço Social de Base informa-se, aconselha-se e orienta-se as pessoas, 
famílias e grupos sociais sobre os direitos, obrigações e recursos em matéria e serviços 
sociais. E também se avaliam, dão-se informações e tramitam-se as ajudas, recursos e 
serviços sociais municipais próprios e/ou externos (Instituto Navarro do Bem-estar 
Social, Saúde, Mancomunidade, ...) e realiza-se o seu acompanhamento. 

A estrutura do Serviço Social de Base divide-se em dois grandes blocos de programas: 

O Programa Geral, no qual se atendem todos os requerimentos de carácter económico 
ou da área de serviços sociais, tanto próprios do município como também do Instituto 
Navarro do Bem-estar Social.  

Os Programas Específicos são aqueles que se dirigem a grupos da população que pelas 
suas características necessitam de uma intervenção concreta: 
- Plano preventivo dirigido à infância e à juventude 

- Programa de apoio à família no domicílio: educação familiar e Serviço de Atenção a 
Domicílio.  
- Programa de atenção à mulher:  

- Assessoria jurídica: atenção individualizada e orientação sobre questões de 
direito de família, violência doméstica ou apresentação de queixas e 
regularização de uniões para-matrimoniais... Horário de atenção, com marcação 
prévia, à terça-feira, das 9 às 15 horas.  



6 

- Serviço de atenção psicológica a mulheres em casos de violência doméstica, 
separações matrimoniais traumáticas... Horário de atenção, com marcação 
prévia, à quarta-feira, das 9 às 15 horas.  

- Atenção a grupos de mulheres em risco de exclusão: Aconselhamento em 
situações de conflito. Informação e tramitação de recursos sociais, com 
marcação prévia, com a assistente social. 

- Subsídios económicos municipais: nos quais se podem distinguir os subsídios a 
pessoas/famílias (cantina escolar, passe-táxi...) e os subsídios a grupos e associações.  

- Inserção socio-laboral: Emprego Social Protegido... 

Serviço da Área da Mulher: 

Endereço: Plaza de la Paz, s/n  
Contacto: 948 26 55 58; pio@baranain.com 
Ponto de atenção e informação da mulher: de segunda quinta-feira, das 9 às 13 horas.  

A Câmara Municipal de Barañáin conta com uma Técnica de Igualdade de 
Oportunidades. Entre as suas funções encontram-se a de formação (formação em 
igualdade de oportunidades,...) e promoção social da mulher, com a finalidade de 
conseguir a igualdade entre homens e mulheres. Barañáin conta com o II Plano de 
Igualdade de Oportunidades que foi aprovado na assembleia plenária municipal de 29 
de Setembro de 2005 e que tem uma vigência de 4 anos. Acolhimento, informação 
sobre temas de mulher (campanhas de sensibilização pela co-responsabilidade, contra a 
violência de género, celebração do dia 8 de Março...); co-educação (workshops de co-
educação nos centros escolares); cursos, para favorecer o crescimento pessoal e criativo 
das mulheres, como por exemplo o de teatro, e outros como massagem infantil, para 
envolver os pais numa paternidade responsável, assim como cursos de reparações 
domésticas, informática, cozinha...; recursos e serviços.  

Repartição de Promoção e Desenvolvimento: 

Endereço: Avenida Comercial nº 4. 
Contacto: 948 19 72 95; aedl@baranain.com 
Nesta repartição encontram-se os seguintes serviços: 

Telecentro: este serviço oferece acesso livre à Internet mediante marcação no telefone 
012-Infolocal ou presencialmente. Além disso oferece workshops grátis de formação 
básica em Internet e Informática para a população recenseada em Barañáin. 
Horário: de segunda a sexta-feira das 16.00 às 21.00 horas. 
Contacto: Gestão: 948 19 72 95; aedl@baranain.com 

  Dinamizador: 948 19 92 48; telecentro@baranain.com 

Participação Cidadã: o seu objectivo é consolidar a participação activa da cidadania na 
gestão da vida municipal e apoiar e fomentar o associativismo entre a população de 
Barañáin. 
Contacto: 948 19 72 95; aedl@baranain.com 

Imigração: serviço gratuito gerido pelo Departamento de Imigração da UGT; as 
actuações deste programa concretizam-se nestes três eixos principais: 

- Dar prioridade e executar propostas aprovadas no Foro Intercultural que teve lugar 
na localidade no ano de 2004. 



7 

- Programa de Primeiro Acolhimento: serviço gratuito de informação, orientação e 
aconselhamento, tanto à população imigrante como autóctone, em matéria de 
estrangeiros e sobre todos os temas relacionados com a imigração. Atenção à 
terça-feira, das 10 às 13:30 horas, com marcação prévia através do 012 – 
Infolocal. 

- Dinamização e criação do Foro Intercultural de Barañáin: plataforma de 
participação, diálogo e troca entre representantes sociais de origem autóctone e 
imigrante do município, que permita detectar, informar e abordar as exigências e 
necessidades em matéria de imigração. Propiciando a criação de espaços 
interculturais, imprescindíveis para garantir uma convivência pacífica, respeitosa e 
enriquecedora, ao permitir e favorecer encontros entre as pessoas de diferentes 
culturas que fazem parte da nossa comunidade, na qual todas possamos conviver 
com critérios de igualdade e respeito mútuo.  

Venha ao Serviço de Imigração para qualquer consulta, dúvida, sugestão, 
requerimento,... em matéria de estrangeiros, interculturalidade, mediação, ...!! 

Contacto: 948 19 92 49; inmigracion@baranain.com 

Emprego: serviço gratuito gerido pelo Centro Integral de Emprego da UGT que oferece 
orientação e aconselhamento na procura de emprego e acesso à bolsa de trabalho. 
Horário: segunda-feira (das 9 às 13 e das 16 às 19 horas) e quarta e quinta-feira (das 9 
às 17 horas). 
Contacto: 948 19 85 93; empleo@baranain.com 

Repartição de Emprego Yamaguchi (Serviço Navarro de Emprego - SNE) 

Serviço gratuito do Governo da Navarra para pedir emprego (cartão de procura de 
emprego), formação, aconselhamento e orientação laboral.  

Endereço: C/ Arcadio María Larraona 1-2ª planta. Pamplona (junto dos Cinemas 
Golem) 
Contacto: 848 42 45 00; epamvado@cfnavarra.es; cdedoupl@cfnavarra.es. 
Website: www.empleo.navarra.es 

Instituto Nacional de Emprego (INEM) Prestações.  

Serviço público de emprego estatal que gere as prestações por desemprego, subsídios e 
rendimentos activos de inserção. 

Endereço: C/ Arcadio María Larraona 1-2ª planta. Pamplona (junto dos Cinemas 
Golem) 
Contacto: 848 42 45 01 

Cultura: 

Dentro do Complexo Cultural, localizado na Calle Comunidad de Navarra, 2, 
encontram-se:  

- A Casa da Cultura, que dispõe de uma sala de exposições, uma sala para grupos, 
uma sala multiusos e quatro aulas para o desenvolvimento dos workshops 
culturais programados cada ano (bailes latinos, cerâmica, desenho e pintura, 
restauro e teatro), bem como outros que surgem pontualmente. Ao longo do ano 
realizam-se diversos concursos, ciclos de cinema e ciclos estrela, nos quais se 
destaca o Festival de Títeres y Marionetes.  
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Contacto: 948 18 53 10; cultura@baranain.com 
O seu horário de atenção ao público é de segunda a sexta-feira, das 9 às 14 horas; 
estando aberta das 8 às 21:30; e a sua sala de exposições abre de segunda a sexta-feira, 
das 18:30 às 20:30 horas.  

- A Biblioteca de Barañáin encontra-se situada no primeiro andar da Casa da 
Cultura. Dispõe de uma sala infantil, uma geral e uma de estudos, bem como do 
gabinete dos bibliotecários. O cartão do leitor (pode ser obtido gratuitamente na 
biblioteca, preenchendo um formulário, e levando duas fotografias tamanho 
bilhete de identidade e o passaporte, o NIE ou o Documento Nacional de 
Identidade). É um documento imprescindível para os serviços da Biblioteca: 
empréstimo (de livros, filmes, discos e revistas), acesso à Internet e fonoteca. 
Também oferece a actividade “La hora del Cuento” (A hora da história), dirigida a 
crianças de 3 a 5 anos, e três grupos de tertúlias literárias.  

Contacto: 948 28 66 28; biblibar@cfnavarra.es 
Website: http://www.bibliotecaspublicas.es/baranain/index.jsp 
Horário de atenção ao público: de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas. O horário 
especial de Verão, desde meados de Junho até meados de Setembro, é das 8:30 às 14:30 
horas. 

- Escola de Música “Luis Morondo”, gerida pelo patronato municipal. A sua 
filosofia baseia-se na ideia de proporcionar o acesso à música ao máximo número 
possível de crianças, para fomentar o seu interesse por ela. Conta com duas bandas 
de música, duas orquestras clássicas, uma orquestra de acordeões, duas bandas de 
txistu, big-band, grupos de pop, coro masculino de canto religioso e coro de vozes 
brancas.  

Contacto: 948 18 53 43 

- O Auditório de Barañáin, gerido por uma fundação, é um espaço cultural com 
capacidade para 650 espectadores, que consta de cave e seis andares, nos quais se 
oferecem tanto espectáculos culturais (cinematográficos, teatrais, musicais, 
ballet...) como cursos de diferentes disciplinas.  

Contacto: 948 28 10 38; auditorio@auditoriobaranain.com 
Website: www.auditoriobaranain.com 
Serviço de atenção ao cliente: das 9 às 14 horas.  
Horário da bilheteira: das 18:00 às 20:00 horas, de segunda a sexta-feira, excepto em 
dias feriados, e duas horas antes de cada evento. Venda antecipada no 012 e no 948 21 
70 12.  

Desporto: 

O desporto na nossa localidade tem uma importante implantação a nível municipal. 

A Câmara Municipal de Barañáin dispõe de numerosas instalações desportivas: 
Pavilhão Desportivo, Pistas de Atletismo, Frontão Retegui e todas as situadas dentro do 
Serviço Municipal Lagunak: Piscinas de Verão, Piscina coberta, zona de hidroterapia, 
Pista de Patins, Campos de Futebol, Pistas de ténis, etc. Do mesmo modo, a oferta 
desportiva também é muito ampla, são programadas diversas actividades a partir dos 
serviços desportivos que funcionam a nível municipal: 

 - A repartição municipal do desporto 

 - O Serviço municipal Lagunak 
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Existe actividade desportiva para todas as idades: para crianças dos 5 aos 16 anos 
(escolas desportivas), para a juventude, para pessoas adultas e para a terceira idade. 
Também os programas são muito variados, dado que existe oferta de desporto de lazer, 
desporto federado, campeonatos populares, cursos de aprendizagem, espectáculos 
desportivos, etc. Por tudo isto, as modalidades desportivas que se oferecem à população 
são numerosas e a programação é muito diversa. 

Toda a informação desportiva no que respeita a programas desportivos, actividades e 
utilização das instalações pode ser consultada nos serviços desportivos em 
funcionamento: 

- Gabinete Municipal do Desporte: Pavilhão desportivo: Avda Plaza Norte s/n  
  Telefone: 948 18 69 34 

- Serviço Municipal Lagunak: Ronda de Barañáin 
 Telefone: 948 18 12 33 

Tribunal de Paz: 

O Tribunal de Paz de Barañáin pertence à Circunscrição Judicial de Pamplona. Nele 
encontra-se o Registo Civil, que é um registo que depende do Ministério da Justiça, no 
qual se inscrevem os factos relacionados com o estado civil das pessoas. Divide-se em 
quatro secções: de Nascimentos e geral; de Casamentos; de Óbitos; e de Tutelas e 
representações legais.  

No Registo Civil são inscritos gratuitamente: os nascimentos, a filiação, o nome e os 
apelidos e as mudanças realizadas nos mesmos, a nacionalidade e a residência, o 
casamento, o óbito, o poder paternal, a tutela e as demais representações estipuladas na 
Lei, ... Também se realiza fé de vida e estado civil a pedido da entidade que paga a 
pensão.  

Os nascimentos, casamentos e óbitos devem ser inscritos no Registo do lugar onde 
acontecem, muito embora se possa requerer a transferência da inscrição ao Registo Civil 
do lugar onde se encontra recenseado.  

Para mais informações sobre estes e outros trâmites, venha ao Tribunal de Paz, de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 14 horas, na Avda. Comercial, 2. Contacto: 948 27 66 30 

Lazer e tempos livres: 

Ludoteca: 

Espaço dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos, no qual pode encontrar jogos e brinquedos 
de vários tipos, tamanhos, para diferentes idades... onde poder brincar, usufruir, fazer 
trabalhos manuais, festas, workshops,...o nosso horário e funcionamento durante o ano 
escolar é das 17 às 19 horas. À segunda e quarta-feira dirigida a pessoas de língua 
basca, à terça e quinta-feira a pessoas de língua castelhana e à sexta-feira, misto. O 
serviço de atenção ao público é às terças e sextas-feiras, das 16 às 17 horas, e dirige-se a 
pais, mães, educadores, profissionais... no qual se presta um serviço de orientação, 
aconselhamento, compilação de propostas, sugestões... 

Endereço: Avda. Comercial, 22 bajo 
Contacto: 639 571 472 
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Baragazte: 

Centro socio-educativo, aberto de segunda a sábado das 11 às 14 e das 17 às 22 horas, 
para jovens com idades compreendidas entre 12 e 30 anos, no qual se encontra: o 
Gabinete de Informação Juvenil; diversas assessorias sobre assuntos de interesse para a 
juventude; cursos e workhosps de diversa índole; espaço de encontro e jogo; para além 
da possibilidade de cessão de várias salas (baile, workshop, informática, audiovisuais, 
DJs, de usos múltiplos,...) e diferentes materiais de empréstimo (escalada, audiovisuais, 
fundos documentais...) Também se presta apoio a iniciativas a qualquer grupo natural, 
associação ou colectivo que o necessite para levar a efeito as suas próprias actividades.  

Endereço: Plaza del Pueblo Viejo, s/n 
Contacto: 948 38 59 25; CRJBARA@telefonica.net 
Website: www.baragazte.org 

Clubes de Reformados: 

A Associação de Reformados e Pensionistas Entrevientos gere os dois centros de 
reformados que existem em Barañáin, localizados na Plaza de la Paz s/n (948 27 90 30) 
com serviço de cafetaria, salão de jogos, biblioteca e frontão; e na Plaza Caimito 
Guayabal s/n (948 18 32 26) com serviço de cafetaria, cabeleireiro e salão de jogos. A 
partir deste grupo organizam-se actividades durante todo o ano (excursões, festas, 
workshops de lazer,...), favorecendo a integração social e o gozo do lazer e dos tempos 
livres da população mais idosa.  

 
 


