
 

INFORMACIONS D’INTERES 
(POBLACIÓ UCRAINESA NOUVINGUDA) 

PUNT D’INFORMACIÓ i ATENCIÓ:  

El lloc on  es donarà diverses informacions 
d’interès i tràmits que cal portar a terme s'ha 
centralitzat a la seu de  CREU ROJA  de 
Manresa: C/ Baixada Joc de la Pilota 6, 2,  

Tel. 93 872 56 44. Cal demanar hora, o bé a 
través del telèfon o bé arribant-se personalment 
als seus locals. 

(Referent: Iranzu Martinez) 

IDENTIFICACIÓ, SOL.LICITUD PERMÍS 

RESIDENCIA i TREBALL TEMPORAL: 

Per la província de Barcelona:  
C/Avinguda Reina Maria Cristina s/n  
FIRA de BARCELONA. Pavelló 7. CENTRE 
PERMANENT. Tel.91-0474444 
 
Cal demanar CITA PREVIA o presencialment  
per telèfon i –previst- a través d’ aquesta 
adreça d’internet: 
https:\\sede.administracionespublicas.gob.es\ic

pplus\index.html 



TEMA EMPADRONAMENT:  

Per empadronar-se  a la ciutat, cal demanar 
hora amb cita prèvia a través de la web 
municipal: www.manresa.cat (i buscar  CITA 
PREVIA, escollint Oficina d’atenció al 
ciutadà-OAC) o bé trucar al telèfon 
d’informació 010* o al 93 878 23 01 per 
demanar-la.  

El dia que es tingui la cita caldrà anar a l’edifici 
de l’Ajuntament, plaça Major 1,baixos- Oficina 
d’atenció al Ciutadà-OAC. Entre altres 
possibles documents, s’haurà d’aportar la 
documentació personal identificativa (el 
Passaport o similars), i la persona titular de 
l’habitatge on es visqui haurà de signar el 
seu consentiment.  

(*)amb un cost, segons la operadora 

TEMA ESCOLARITAT fills/es:  

S'haurà de demanar hora amb cita prèvia a la 
Oficina d'escolaritat municipal (OME)  per 
telèfon (al 93 875 24 85) o bé a través  de la 
web municipal : www.manresa.cat (i anar a  
CITA PREVIA, i triar OME). 

El lloc on s'haurà d'anar és a l’Edifici Els 
Infants, carretera de Vic 16, baixos.  Cal 
portar la documentació del nen i la família 
(progenitors o tutors) de que es disposi 

http://www.manresa.cat/
http://www.manresa.cat/


SANITAT: 

Per a la cobertura sanitària, caldrà acudir al 

Centre d’atenció primària (CAP) de la zona 

on es vagi a viure i plantejar la situació, allà es 

faran els tràmits per tal d’obtenir la targeta 

sanitària (TIS). 

 

 


