
BINE AŢI VENIT ! 
 
 
SALUTĂRI DIN PARTEA PRIMARULUI 
 
Pe zi ce trece sunt mai numeroase persoanele ce locuiesc în 
Barañain şi care folosesc serviciile municipale precum orice alt 
cetăţean. De aceea este nevoie de un ghid municipal care să 
explice resursele existente în localitate şi să le îndrume pe aceste 
persoane spre o mai bună cunoaştere a localităţii Barañain. Fără 
îndoială, acest ghid va fi de folos tuturor persoanelor pentru a ne 
cunoaşte mai bine localitatea şi resursele publice de care dispune. 
Este important să ştim că toţi avem drepturi dar şi obligatii pe 
care trebuie să le îndeplinim şi nişte norme de comportament pe 
care nu trebuie să le uităm. Acest ghid va uşura într-o mare 
măsură cunoaşterea resurselor existente şi folosirea corectă a 
acestora, ştiind că Forul municipal de imigrare şi Seviciul 
municipal de imigrare, recent creat, vor orienta mai bine populaţia 
de imigranţi în privinţa eventualelor nelămuriri. Primăria este 
sursa publică cea mai apropiată de cetăţeni şi acest ghid pretinde 
s-o facă cunoascută în Barañain. De accea, vă cer să se folosească 
în mod adecvat.  
 
 
Introducere:  
 
Acest ghid de resurse pentru populaţia de imigranţi ia naştere la 
propunerea Forului intercultural din Barañáin, fiind realizat şi 
conceput pentru dumneavoastră, cei care nu locuiţi de multă 
vreme la noi în localitate şi vă oferă informaţii despre serviciile şi 
resursele existente în Barañáin, pe care este important să le 
cunoaşteţi pentru a vă adapta la o nouă cultură şi la o societate din 
ce în ce mai diversă.  
 
Ghidul a fost realizat de către Serviciul pentru imigranţi din 
Primăria din Barañáin, beneficiind de colaborarea diferitelor 
departamente din primărie şi a fost tradus în limbile ţărilor cu cea 



mai mare reprezentare în rândurile populaţiei din localitatea 
noastră.  
 
Dorim ca acest ghid să vă fie util.  
 
Localizare geografică 
 
Barañáin este o localitate navară situată în municipiul Pamplona, 
la trei kilometri de centrul capitalei.  
 
În ultimele decenii, Barañáin a experimentat o creştere 
considerabilă şi a ajuns să depăşească 22.000 persoane înscrise, o 
cifră ce situează localitatea ca fiind a treia din Navarra, după 
Pamplona şi Tudela. Conform datelor din registru, în octombrie 
2006, Barañáin avea 22.399 locuitori.  
 
Primăria din Barañáin:  
 
Dacă trebuie să vă înscrieţi, este necesar să vă adresaţi primărei. 
Toţi imigranţii, independent de situţia administrativă se pot 
înscrie. Înscrierea dă dreptul, printre altele, la asistenţă sanitară şi 
la educaţie pentru persoanele sub 16 ani.  
 
Imigranţii ce nu posedă un permis de rezidenţă permanent trebuie 
să reînnoiască înscrierea din doi în doi ani şi pentru aceasta, 
atunci cănd primesc un aviz, trebuie să se prezinte la primărie, cu 
NIE sau paşaportul.  
 
Contact:  
 
- Primăria: Plaza Consistorial, fără număr 
Contact: 948 28 63 10; info@baranain.com 
Pagina web: www.baranain.com 
 
- Poliţia municipală: 948 28 63 12 

24 ore: 948 18 10 00  
 
Telefon informaţii 012:  
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Primăria din Barñáin dispune de un serviciu telefonic pentru 
informaţii locale, la numărul 012, la care puteţi primi informaţii 
despre: formalităţi, anunţuri locuri de muncă, duplicate facturi, 
certificate de înscriere, trimitere de documente şi concursuri, 
informaţii generale despre activitaţi, ajutoare, echipamente 
municipale, înscrieri la evenimente culturale, sportive şi pentru 
tineret..., ca şi despre programări la diferite servicii: telecentru, 
angajare, imigrare...Serviciul funcţionează de la ora 8 la 19, de 
luni până vineri şi sâmbăta, de la ora 9.30 la 13.30. Preţul 
convorbirii este mereu acelaşi, 0.36 euro, indiferent de durată. 
Dacă sunaţi din afara provinciei trebuie să marcaţi numărul de 
telefon 948 21 70 12.  
 
Educaţia:  
 
Şcolarizarea minorilor este obligatorie şi gratuită până la 16 ani. 
După această vârstă, fiecare decide dacă vrea să continue 
învăţământul post-obligatoriu sau să muncească.  
 
Clasificarea centrelor şcolare:  
 

- După subordonare:  
 
- Publice, depind cu totul de administraţie.  

 
- Particulare; s-a stabilit un acord în privinţa învăţământului, 

dar depind de insituţii religioase sau societăţi particulare. 
Trebuie plătită o cotă lunară pentru Asociaţia părinţilor, 
material şcolar şi altele. 

  
- După ciclurile ce se predau:  

 
 
- Grădiniţa ( de la 0 la 3 ani) 
 
- Şcoala primară ( de la 6 la 12 ani) 
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- Învăţământul secundar obligatoriu ( de la 12 la 16 ani) 
 
- După modelul lingvistic:  

 
- Modelul G: învăţământ în spaniolă. 
- Modelul A: învăţământ în spaniolă cu materia limba bască. 
- Modelul B: materii în spaniolă şi materii în bască.  
- Modelul D: învăţământ în bască cu materia limba spaniolă. 

 
 
Procedeul de şcolarizare:  
 
Formalităţile se fac în momentul în care copilul locuieşte aici.  
 
Trebuie să prezentaţi cererea de admitere şi celelalte documentele 
la centrul şcolar ales de către familie pe primul loc. În ordinea 
priorităţii se pot solicita trei centre.  
 
Locurile şi cerinţele pentru şcolarizare se publică în Buletinul 
Oficial din Navarra.  
 
Listele cu cei admişi şi cu cei respinşi, ca şi datele şi cerinţele 
pentru înscriere se publică la centrele educative.  
 

- Termenul normal, perioada, între lunile martie şi aprilie 
pentru a solicita un loc.  

- Termenul extrordinar: primele zile din luna septembrie.  
- În afara termenului stabilit: dacă un minor cu vârstă şcolară 

soseşte la noi în ţară după începerea cursului, există un 
procedeu special „ în afara termenului” ce se va realiza ca şi 
în cazurile anterioare la centrul ales sau la cel mai apropiat 
de domiciliu. Dacă centrul dispune de locuri, va fi admis în 
scurt timp; în caz contrar, cererea va fi rezolvată de Comisia 
de şcolarizare din localitate sau de către Comisia de 
şcolarizare din Departamentul Educaţiei 848 42 69 77.  

 
Centrele educative din Barñáin:  
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- Grădiniţa municipală: centru cu modelele D şi G. Avda. del 
Ayuntamiento, fără număr- Contact: 948 18 69 50 

- C.P. Los Sauces: grădiniţă şi şcoală primară, modelele G şi 
A. Avda Central, 1- Contact: 948 19 85 37 – 
cp.lossauces@pnte.cfnavarra.es 

- C.P. Alaitz: grădiniţă şi şcoală primară, modelul D. Avda. 
Central, 3- Contact: 948 28 60 15 – 
cp.alaitz@pnte.cfnavarra.es 

- C.P. Eulza: grădiniţă şi şcoală primară, modelele G şi A. 
Avda. Eulza, 54 – Contact: 948 28 60 95 – 
cp.eulza@pnte.cfnavarra.es 

- Colegiul Santa Luisa de Marillac: centru particular cu 
grădiniţă, şcoală primară şi secundară, modelul G. Str. 
Pedro Bidagor, 2- Contact: 948 25 07 85 – 
marillac@sip2000.es 

- I.E.S. Alaitz: educaţie secundară obligatorie şi bacalaureat, 
modelul D. Avda. de Pamplona, 18 B – Contact: 948 28 63 
19 – ies.baranain@pnte.cfnavarra.es  

- I.E.S. Barañáin: educaţie secundară obligatorie şi 
bacalaureat, modelele G şi A. Avda. Central, 3 – Contact: 
948 28 60 16 – ies.alaitz@pnte.cfnavarra.es 

 
Alte servicii educative din Barañáin:  
 
Există de asemenea două ateliere pentru tinerii cu probleme de 
şcolarizare, ce aparţin atelierelor profesionale ale Guvernului din 
Navarra, într-unul se predă tâmplărie metalică şi în celălalt, 
mecanică.  
 

- Atelier profesional Barñáin ( IES V.del Camino): studii de 
tâmplărie metalică. Poligonul industrial hala 2 – Contact: 
948 18 12 37 – tp.barana@pnte.cfnavarra.es 

- Atelier profesional Barañáin ( IES Donapea): studii pentru 
repararea vehicolelor, caroserie şi vopsit. Poligonul 
industrial, a doua fază, hala 10 – 948 18 12 67 

 
Basca: limba din Barañáin şi Navarra 
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Basca s-a transmis în Navarra din generaţie în generaţie. În plus, 
mulţi cetăţeni din Barañáin cunosc basca pentru că au învăţat-o la 
şcoală fiind copii ( puteţi consulta oferta educativă în paragraful 
despre educaţie) şi în Euskaltegis ( centre de învăţământ în care se 
predă basca tinerilor şi adulţilor). Chiar în Barñáin dispuneţi de 
Euskaltegi Sahats de IKA în Avda. del Valle nr. 2; parter, 
telefon: 948 18 83 25.  
 
Primăria, prin intermediul Serviciului Municipal de bască depune 
un efort însemnat pentru recuperarea limbii noastre, care este încă 
o limbă minoritară.  
 
Învaţă basca, astfel ne vei cunoaşte mai bine cultura; aşa ne vom 
cunoaşte mai bine şi vom fi mai apropiaţi. Manifestă interes! 
Primăria oferă ajutoare pentru învăţarea limbii basce. Informaţii: 
Serviciul municipal al limbii basce. Plaza Consistorial fără 
număr. Etajul 2. Contact: 948 28 63 09; euskaraz@baranain.com 
 
Servicii medicale:  
 
În Barañáin există două centre de asistenţă sanitară:  
 

- C.S. Barañáin I: Avda Comercial fără număr. – Telefon 
programări: 948 19 85 85 / Telefon urgenţe: 948 19 83 30.  

- C.S. Barañáin II: Caimito de Guayabal nr.1 – Telefon 
programări: 948 28 75 40/ Telefon urgenţe: 948 28 75 29 

 
Aveţi dreptul să vi se desemneze un medic într-unul din aceste 
centre. Desemnarea depinde de zona în care locuiţi deşi aveţi şi 
dreptul de a vă alege medicul.  
 
Ambele policlinici dispun de medici, asistente medicale, asistente 
sociale şi recepţionere ( aici se cere programarea).  
 
Dacă aveţi o problemă de sănătate trebuie să cereţi programare şi 
trebuie să aveţi documentul sanitar. Dacă nu-l aveţi, la recepţie vă 
vor explica cum sa-l obţineţi.  
 

 6 

mailto:euskaraz@baranain.com


În Barañáin există şi un Centru special pentru femei ( CAM) 
pentru consultaţii de ginecologie, controlul sarcinii şi educaţie 
sexuală. Centrul respectiv se află la parterul din C.S. Barañáin II, 
telefon programări: 948 28 75 40 şi telefon urgenţe: 948 28 75 29.  
 
Îngrijirile specializate se oferă în afara policlinicilor, la spitalele şi 
centrele specializate. Pentru a avea acces la aceste centre trebuie 
să treceţi mai întâi pe la medicul de familie.  
 
Urgenţe:  
 

• Dacă este o urgenţă nu foarte gravă, trebuie să sunaţi la 
policlinică.  

 
• Dacă este o urgenţă gravă, adresaţi-vă serviciilor de urgenţă 

din spitalele:  
Virgen del Camino ( copii) 
Spitalul Navarra ( adulţi ) 

 
• Dacă urgenţa este foarte gravă, sunaţi la 112.  
 
 
Farmacii:  
 
Dacă farmaciile sunt închise şi aveţi nevoie să cumparaţi 
medicamente, trebuie să sunaţi la 112 şi astfel le veţi putea 
cumpăra într-o farmacie de gardă. 
 
Certificatul medical oficial:  
 
Formularele certificatelor medicale oficiale cerute de către 
administraţie pentru obţinerea permiselor de rezidenţă sau a 
carnetelor de conducere trebuie cumpărate la Centrul de 
consultaţii al Colegiului Medicilor, aflat pe Str. Vuelta del 
Castillo, 11, parter ( în faţa Direcţiei Circulaţie), program cu 
publicul: de luni până vineri, de la ora 8.30 la 15.00 şi de la ora 
16.00 la 20.00. şi sâmbăta de la ora 9.00 la 12.30.  
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Formularul costă 3,50 euro dar dacă consultaţia se face chiar la 
centru, preţul urcă la 20 euro. Dacă se cumpără doar formularul 
şi apoi vă adresaţi Centrului de sănătate, acesta nu poate lua 
bani pentru consultaţie, dar nici nu are obligaţia de a o da. 
Trebuie să vă prezentaţi cu paşaportul sau cu NIE ( dacă-l 
aveţi), iar minorii trebuie să se prezinte însoţiţi de un părinte şi 
cu documentele corespunzătoare. Pentru informaţii 
suplimentare, sunaţi la telefonul 948 26 87 21. Nu este 
necesară programarea.  
 
Servicii sociale 
 
Adresa: Plaza de la Paz, fără număr 
Contact: 948 19 98 70 ; ssb@baranain.com 
Program cu publicul, de luni până vinei, de la ora 9 la 14. 
Pentru întrevederi cu asistenta socială, de marţi până joi, de la 
ora 10 la ora 13, cu programare.  
 
Serviciul social de bază informează, îndrumă şi oferă orientare 
persoanelor, familiilor şi colectivelor sociale despre drepturi, 
obligaţii şi resurse în privinţa serviciilor sociale. De asemenea, 
se analizează, se oferă informaţii şi se fac formalităţile pentru 
ajutoare, resurse şi servicii sociale municipale specifice şi/sau 
externe ( Institutul naval al bunăstării sociale, Sănătate, 
Comunitate...) şi este urmărită îndeplinirea lor.  
 
Structura  Serviciului social de bază se împarte în două mari 
programe:  
 
Programul general, prin care se acordă atenţie tuturor acelor 
cereri cu caracter economic sau din domeniul serviciilor 
sociale, atât celor specifice municipiului, cât şi celor ce ţin de 
Institutul navar al bunăstării sociale. 
 
Programe specifice, cele adresate colectivelor care datorită 
caracteristicilor lor au nevoie de o intervenţie concretă:  
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- Plan preventiv pentru copii şi tineri  
- Program de ajutor al familiei la domiciliu: educaţie şi 

serviciul de ajutor la domiciliu. 
- Program de sprijin pentru femei:  

o Îndrumare juridică: sprijin individual şi orientare în 
probleme legate de dreptul familiei, maltratare şi 
reclamaţii, legalizarea căsătoriilor...Program cu 
publicul, cu programare, marţi, de la ora 9 la 15.  

o Serviciul de sprijin psihologic pentru femeile 
maltratate, despărţiri traumatice...Program cu publicul, 
cu programare, miercuri, de la ora 9 la ora 15.  

o Sprijin pentru grupurile de femei cu risc de excludere: 
îndrumare pentru situaţii conflictuale. Informaţii şi 
formalităţi pentru resurse sociale, programare la 
asistenta socială.  

- Subvenţii economice municipale: se face distincţia între 
subvenţiile pentru persoane/ familii ( hrană pentru copii, 
abonament transport) şi subvenţiile pentru grupuri şi 
asociaţii.  

- Integrarea socială şi în muncă: angajare protejată social.. 
 
Serviciul departamentului pentru femei:  
 
Adresa: Plaza de la Paz, fără număr 
Contact: 948 26 55 58; pio@baranain.com 
Birou de îndrumare şi informaţii pentru femei: de luni până joi, de 
la ora 9 la 13.  
 
Primăria din Barañáin dispune de tehnica pentru egalitatea 
şanselor, orientată printre altele, către pregătire ( pregătire în 
condiţiile egalităţii şanselor...) şi promovarea socială a femeii cu 
scopul de a obţine egalitatea între bărbaţi şi femei. Barañáin 
dispune de al II-lea plan de egalitate a şanselor, care a fost aprobat 
în plenul municipal din 29 septembrie 2005 şi care va fi în 
vigoare timp de patru ani; găzduire, informaţii despre problemele 
femeii ( campanii de sensibilizare pentru răspunderea reciprocă, 
împotriva violenţei de gen, sărbătorirea zilei de 8 martie...); 
educaţia reciprocă( ateliere de educaţie în centrele şcolare); 
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cursuri pentru a stimula creşterea personală şi creativă a femeilor, 
ca cel de teatru şi altele, ca masaj pentru copii pentru a-i implica 
pe parinţi într-o paternitate responsabilă, ca şi cursuri de reparaţii 
domestice, informatică, bucătărie...; resurse şi servicii.  
 
Biroul de promovare şi dezvoltare:  
 
Adresa: Avenida Comercial nr. 4 
Contact: 948 19 72 95; aedl@baranain.com 
Acest birou oferă următoarele servicii:  
 
Telecentrul: acest serviciu oferă acces gratuit la internet prin 
rezervare la telefonul 012- informaţii locale sau prin prezentare la 
centru. În plus, oferă ateliere gratuite de pregătire elementară 
pentru internet şi informatică pentru persoanele înscrise în 
Barañáin.  
Program: de luni până vineri, de la ora 16.00 la 21.00. 
Contact: demersuri:  948 19 72 95; aedl@baranain.com 
       coordonator: 948 19 92 48; telecentro@baranain.com 
 
Participare civică: obiectivul său este acela de a consolida 
participarea activă a cetăţenilor la gestionarea vieţii municipiului, 
de a sprijini şi de a dezvolta asocierea în rândul populaţiei din 
Barñáin. 
Contact: 948 19 72 95; aedl@baranain.com 
 
Imigranţi: serviciu gratuit coordonat prin Departamentul de 
imigranţi al UGT; acţiunile respectivului program se 
concretizează în trei direcţii principale:  

- Prioritatea şi îndeplinirea propunerilor aprobate în Forul 
intercultural care s-a desfăşurat în localitate în anul 2004.  

- Programul de primă găzduire: serviciu gratuit de informare, 
orientare şi îndrumare atât pentru imigranţi, cât şi pentru 
autohtoni, pe teme legate de străini şi mai ales pe teme 
legate de imigrare. Orar de la ora 10 la 13.30, cu programare 
la 012- informaţii locale.  

- Intensificarea şi crearea Forului Intercultural din Barañáin: 
platformă de participare, dialog şi schimburi între 

 10 

mailto:aedl@baranain.com
mailto:aedl@baranain.com
mailto:telecentro@baranain.com
mailto:aedl@baranain.com


reprezentanţii sociali autohtoni şi cei imigranţi din 
municipiu, care permite descoperirea, informarea şi 
expunerea cererilor şi necesităţilor referitoare la imigrare. 
Stimulează crearea spaţiilor interculturale, absolut necesare 
pentru garantarea unei convieţuiri paşnice, respectuoase şi 
benefice, permiţând şi favorizând întâlniri între persoanele 
de diferite culturi care formează societatea noastră, în care 
toţi convieţuim bazându-ne pe criterii de egalitate şi respect 
reciproc.  

 
Vino la Serviciul de imigrare pentru orice problemă, îndoială, 
sugestie, cerere,...pe probleme de străini, relaţii între culturi, 
mediere,...!! 
 
Contact: 948 19 92 49; inmigracion@baranain.com  
 
Angajare: serviciu gratuit coordonat de Centrul integral pentru 
angajări al UGT, care orientează şi îndrumă în privinţa căutării 
unui loc de muncă şi a accesului pe piaţa muncii. 
Program: luni ( de la ora 9 la 13 şi de la ora 16 la 19), miercuri şi 
joi ( de la ora 9 la 17).  
Contact: 948 19 85 93; empleo@baranain.com 
 
Biroul de angajări Yamaguchi ( Serviciul navar de angajări-
SNE) 
 
Serviciu gratuit al Guvernului din Navarra pentru a solicita un loc 
de muncă ( documentul de cerere de angajare), pregătire, 
îndrumare şi orientare în privinţa muncii.  
Adresa: Str. Arcadio María Larraona nr 1; etajul 2. Pamplona ( 
lângă cinematograful Golem).  
Contact: 848 42 45 00; epamvado@cfnavarra.es ; 
cdedoupl@cfnavarra.es. 
Pagina web: www.empleo.navarra.es 
      
 
Institutul naţional al forţelor de muncă (INEM) Prestări.  
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Serviciu public de angajare care coordonează prestările pentru 
şomaj, indemnizaţiile şi veniturile active pentru integrare.  
 
Adresa: Str. Arcadio María Larraona nr.1; etajul 2. Pamplona ( 
lângă cinematograful Golem) 
Contact: 848 42 45 01 
 
Cultura:  
 
În Complexul cultural aflat pe strada Comunidad de Navarra, 2 se 
găsesc:  
 

- Casa de Cultură, care dispune de o sală de expoziţii, o sală 
pentru grupuri, o sală pentru diferite moduri de utilizare şi 
patru aule pentru desfăşurarea atelierelor culturale 
programate anual ( dans latin, ceramică, desen, pictură, 
restaurare şi teatru), ca şi pentru altele care apar în anumite 
perioade. De-a lungul anului au loc diferite concursuri, 
cicluri de film şi cicluri speciale, remarcându-se Festivalul 
Marionetelor.  

 
Contact: 948 18 53 10; cultura@baranain.com 
Programul cu publicul este de luni până vineri, de la ora 9 la 14; 
fiind deschisă de la ora 8 la 21.30; iar sala de expoziţii este 
deschisă de luni până vineri, de la ora 18.30 la 20.30. 
 

- Biblioteca din Barañáin se află la etajul întâi din Casa de 
Cultură, are o sală pentru copii, una generală şi una pentru 
studii, ca şi un birou pentru bibliotecari. Abonamentul se 
poate obţine gratuit la bibliotecă, completând un formular şi 
prezentând două fotografii tip buletin şi paşaportul, NIE sau 
DNI. Este un document obligatoriu pentru serviciile oferite 
de bibliotecă: închiriere (cărţi, filme, discuri şi reviste), 
acces la Internet şi fonotecă. De asemenea, pentru copiii de 
la 3 la 5 ani, oferă activitatea „ Ora de poveşti” şi trei 
grupuri de discuţii literare.  

 
Contact: 948 28 66 28; biblibar@cfnavarra.es 
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Pagina web: http://www.bibliotecaspublica.es/baranain/index.jsp 
Programul cu publicul: de luni până vinei, de la ora 9 la 21. Şi 
programul de vară, de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii  
septembrie, de la ora 8.30 la 14.30.  
 

- Şcoala de muzică „ Luis Morondo”, coordonată de către 
patronajul municipalităţii, are o filosofie bazată pe ideea ca 
majoritatea copiilor să aibă acces la pasiunea pentru muzică. 
Are două formaţii de muzică, două orchestre clasice, o 
orchestră de acordeoane, două formaţii de txistu, big-band, 
grupuri de pop, coruri şi corul de voci albe.  

 
Contact: 948 18 53 43 
 

- Auditoriul din Barañáin, coordonat de către o fundaţie, este 
un spaţiu cultural cu capacitate pentru 650 spectatori şi este 
format din subsol şi şase etaje în care se oferă atât 
spectacole culturale (cinematografice, teatrale, muzicale, de 
dans...) cât şi concursuri pentru diferite discipline.  

 
Contact: 948 28 10 38; auditorio@auditoriobaranain.com 
Pagina web: www.auditoriobaranain.com 
Program cu publicul: de la ora 9 la 14.  
Program vânzare bilete: de la ora 18 la 20, de luni până vineri şi 
cu două ore înainte de spectacol. Vânzare anticipată la telefoanele 
012 şi 948 21 70 12. 
 
Sport:  
 
La noi în localitate, sportului i se acordă o mare importanţă la 
nivel municipal.  
 
Primăria din Barañáin dispune de numeroase instalaţii sportive: 
complex sportiv, piste de atletism, fronton Retegui şi toate cele 
aflate în cadrul Serviciului municipal Lagunak: piscine pentru 
vară, piscină acoperită, zona de hidroterapie, patinoar, terenuri de 
fotbal, terenuri de tenis, etc. De asemenea, oferta sportivă este 
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variată, programându-se diferite activităţi coordonate de către cele 
două servicii sportive ce funcţionează la nivel municipal:  
 

- Biroul municipal al sportului 
- Serviciul municipal Lagunak 

 
Au loc activităţi sportive pentru orice vârstă: pentru copii de la 5 
la 6 ani ( şcoli de sport), pentru tineri, pentru adulţi şi pentru 
persoane în vârstă.  
Programele sunt variate, existând oferte pentru sport ca agrement, 
pentru sportul la nivel de federaţie, campionate populare, cursuri, 
spectacole sportive, etc. Modalităţile sportive oferite populaţiei 
sunt numeroase şi programul este divers.  
 
Toată informaţia sportivă referitoare la programe, activităţi şi 
folosirea instalaţiilor poate fi consultată în cadrul serviciilor 
sportive :  
 

- Biroul municipal pentru sport:  
 
Complexul sportiv: Avda. Plaza Norte, fără număr 
    Telefon: 948 18 69 34 
 
- Serviciul municipal Lagunak:  Ronda de Barañáin 

Telefon: 948 18 12 33 
Judecătoria de Pace:  
 
Judecătoria de Pace din Barañáin, aparţine Partidului judicial din 
Pamplona. Aici se află Registrul Civil care este subordonat 
Ministerului Justiţiei şi în care se înscriu faptele referitoare la 
statutul civil al persoanelor. Se împarte în patru departamente: 
general şi naşteri; căsătorii; decese; tutelă şi reprezentări legale.  
 
În Registrul civil se înscriu în mod gratuit: naşterile, descendenţa, 
numele şi prenumele şi schimbarea lor, naţionalitatea şi 
vecinătatea, căsătoria, decesul, patria potestad, tutela şi celelalte 
reprezentări prevăzute de către lege. De asemenea, se certifică 
existenţa şi starea civilă la cererea entităţii care plăteşte pensiile.  
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Naşterile, căsătoriile şi decesele trebuie înscrise în Registrul din 
localitatea în care se petrec, deşi se poate cere schimbarea 
înscrierii la Registrul civil căruia îi aparţineţi.  
 
Pentru informaţii suplimentare despre aceste formalităţi sau 
despre altele, adresaţi-vă Judecătoriei de Pace, de luni până vineri, 
de la ora 9 la 14, în Avda. Comercial, 2. Contact: 948 27 66 30  
 
Agrement şi timp liber:  
 
Loc de joacă:  
 
Spaţiu adresat copiilor între 6 şi 12 ani, în care pot găsi jocuri şi 
jucării de diverse tipuri, mărimi pentru diferite vârste...unde pot să 
se joace, să petreacă bine, să  facă lucru manual, petreceri, 
ateliere...; programul nostru pe durata cursului şcolar este de la 
ora 17 la 19. Luni şi miercuri pentru vorbitorii de bască, marţi si 
joi pentru vorbitorii de spaniolă şi vineri, pentru ambele categorii. 
Programul cu publicul este marţi şi vineri, de la ora 16 la 17 şi se 
adresează părinţilor, educatorilor, profesioniştilor...cărora li se 
oferă un serviciu de îndrumare, orientare, primire de propuneri, 
sugestii.. 
 
Adresa: Avda. Comercial, 22; parter 
Contact: 639 571 472 
 
Baragazde:  
 
Centru socio-educativ, deschis de luni până sâmbătă, de la ora 11 
la 14 şi de la 17 la 22, pentru tineri cu vârste între 12 şi 30 de ani, 
în care se găsesc: Biroul de informaţii pentru tineri, birouri de 
îndrumare pe teme de interes pentru tineri; cursuri şi ateliere de 
diferite tipuri; un spaţiu de întâlniri şi jocuri; există posibilitatea 
de a ceda anumite săli ( dans, ateliere, informatică, audiovizual, 
DJs, pentru diverse activităţi) şi diverse materiale ce se 
împrumută ( pentru căţărare, audio-vizuale, fonduri documente...) 
De asemenea, sunt sprijinite iniţiativele oricărui grup, oricărei 
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asociaţii sau oricărui colectiv care necesită să-şi desfăşoare 
propriile activităţi.  
 
Adresa: Plaza del Pueblo Viejo, fără număr 
Contact: 948 38 59 25; CRJBARA@telefonica.net 
Pagina web: www.baragazte.org 
 
Clubul pensionarilor:  
 
Asociaţia pensionarilor Entrevientos, coordonează centrele de 
pensionari din Barañáin, aflate în Plaza de la Paz, fără număr        
( 948 27 90 30), cu bar, salon de jocuri, bibliotecă şi fronton ; şi în 
Plaza Caimito Guayabal fără număr ( 948 18 3 26), cu bar, coafor 
şi salon de jocuri. Pe toată durata anului, acest colectiv 
organizează numeroase activităţi ( excursii, sărbători, ateliere 
pentru petrecerea timpului liber...), stimulând integrarea socială, 
agrementul şi folosirea timpului liber de către persoanele în 
vârstă.  
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