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Des de l’ajuntament de Barcelona ens arriba una proposta de reestruc-
turació i ampliació de la Nau Ivanow del barri de la Sagera.
La nau és l’antiga fàbrica de pintures Ivanow, inaugurada el 1968, més 
tard va ser llogada a diverses empreses del sector tèxtil fins que el 
1997 va ser adquirida per l’arquitecte i fotògra Xavier Basiana. Aquest 
la va transformar en el seu estudi professional i centre cultural. el 1998  
nei la Nau Ivanow com a espai per a la creació, proucció i difusió de la 
cultura contemporània. Després va ser cedida al barri i el 2010 va 
passar a formar part del projecte fàbriques de creació de l’institut de 
cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

Segons el planejament i consi-
derant la situació actuall, 
s’enderrocaràn les parts 
assenyalades 
 
    Enderrocs
    Part a mantenir

Un cop enderrocades les 
parts afectades, segons el 
PMU, ens quedaria, a edificar, 
el següent esquema:
 
    Límits edificables
    Part a mantenir

C/Josep Estivil
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L’espai consta d’una nau principal i tres de contigües separades del 
cos principal per un pati (antic pati de la fàbrica) que funciona com a 
connector alhora que espai lliure.
El PMU, però, planeja la continuació del Carrer de Josep Estivill, oferint 
així la continuïtat del traçat de l’Eixample.
La futura obetura d’aquest carrer deixa afectades les tres naus conti-
gües, les quals al formar part d’un sol cos estructural i tenint en 
compte el seu estat actual, pràcticament ens obliga a enderrocar-les.

Estat actual Situació i planejament 1/2.000

La Nau

La Parcel·la
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LLEGENDA
1- Equipaments
2- Habitatge lliure terciari PB
3- Hotels i oficines
4- Habitatge concertat terciari PB
5- Habitatge PO terciari PB

V1. Nau ivanow 

V2. Passatge Bofarull

V3. C/Ciutat d’Elx

V4. Naus contigües a enderrocar


