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Planta tipus

Estat actual del conjunt

Nau Ivanow

Nau Ivanow als anys 90, amb la seva coberta ondulada original

Actual Sala Polivalent (espai Andy Warhol) Planta superior de la nau, espai d'exposició

Espai de gestió i viver d'empreses Un dels tallers a les naus adjacents

Espai Ábaco, escenari Espai Ion

Espai Guillot Espai 16

Estat actual de la nau

l'Ajuntament de Barcelona.

"Fàbriques de creació" de l'Institut de Cultura de 

Sagrera, i al 2010 es va integrar en el projecte 

Des del 2006 es gestiona a través de la Fundació 

creació, producció i difusió d'art contemporani.

1999 la Nau es va establir com a nou espai per a la 

professional i desenvolupar un centre cultural. Al 

comprar la nau per a instal·lar el seu estudi 

L'any 1997, l'arquitecte i fotògraf Xavier Basiana va 

fortuna.

empreses del sector tèxtil, amb més o menys 

Franca, i la nau Ivanow va ser llogada a diverses 

traslladant l'activitat al polígon industrial de la Zona 

L'èxit de l'empresari Ivanow va fer que s'acabés 

producció, es van edificar les 3 naus adjacents.

guarda de seguretat. En un augment de la 

bernissos, i comptava amb una petita vivenda per al 

La nau estava destinada a fàbrica de pintures i 

construir entre els anys 1967 i 1968.

l'aleshores industrial barri de la Sagrera, i es va 

Víctor Ivanow Bauer. L'edifici es va projectar per a 

Jordi Figueres Anmella, per encàrrec de l'empresari 

El projecte es va iniciar l'any 1959 per l'arquitecte 

vidre translúcid i carpinteria modulada.

transparent, que es resol amb grans finestres de 

Aquesta estructura permet una façana molt 

de formigó.

viguetes de formigó i revoltons, ceràmics o també 

presumiblement unidireccionals, formats per 

pòrtics ortogonals de formigó armat, i forjats 

L'estructura de la nau consisteix en un seguit de 

per part de la comunitat.

caràcter especial que compta amb un gran apreci 

L'estètica industrial dona a aquestes sales un 

l'acolliment de multituds.

són aptes per a la representació o per a 

artística; són espais grans, d'una bona alçada, que 

notablement al desenvolupament de l'activitat 

Les naus adjacents també contribueixen 

instal·lació de petits tallers per a artistes locals.

naus adjacents, aquesta llum s'aprofita per a la 

Fins i tot en el cas de les petites claraboies de les 

afavorit per aquesta il·luminació.

Pràcticament qualsevol ús que se li doni es veura 

lumínica durant gairebé tot l'any. 

de la nau gaudeixi d'una molt bona qualitat 

El tipus i mida de les obertures fan que l'interior 

els hi donen caràcter i personalitat.

problema per a l'ús quotidià dels espais, més aviat 

integrats pels usuaris; no representen un 

passat industrial del lloc han estat acceptats i 

Fins i tot els últims vestigis que puguin recordar el 

ben il·luminats, aptes per a multitud d'usos.

maquinària, quedant ara espais assèptics, diàfans i 

Interiorment, la nau s'ha netejat i buidat de tota 

pluges que va haver-hi.

de la coberta ondulada l'any 2005 a causa de les 

l'original, degut sobretot a causa de l'ensorrament 

La nau actual té un aspecte bastant diferent de 

una ubicació molt privilegiada.

cultural d'aquestes característiques en 

oportunitat de potenciar un centre 

sector de nova construcció o la 

lliures, la connexió amb la resta del 

al solar, l'aparició de nous espais 

atractives: el guany de noves façanes 

ofereix noves possibilitats molt 

No obstant, aquest nou traçat urbà 

irrenunciable.

complet d'aquestes naus sigui 

les naus restants, fa que l'enderroc 

Aquest fet, junt amb el pobre estat de 

compeltament.

conjunt es veuen enderrocades 

naus adjacents que no formen part del 

la meitat de la seva superfície, i altres 

Josep Estivill; una d'elles perd gairebé 

l'obertura de la continuació del carrer 

veuen durament afectades per 

D'altra banda, les naus adjacents es 

que es porti a terme.

conservades en qualsevol intervenció 

arquitectònic, i per tant han de ser 

declarades com a element d'interés 

façanes principals de la nau han estat 

En el PMU del Sector Sagrera, les 

1.200

Planta baixa del conjunt  

IVANOW

NAU

alumne Jaume Martínez Jonchtribunal 6

UPC ETSAV - PFC gener 2014

a d e c i03/03Anàlisi

[Exclusivamente para uso académico] 


