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ESTAT ACTUAl

ANDY WARHOl
Exhibició, assaig i polivalent
• 224m2
• Altura lliure: 4m
• Capacitat butaques: 63-150 
• Tarima mòbil i adaptable  
• Climatització 
• Camerino i dutxa 
• Banys

ABACO
Exhibició, assaig i polivalent
• 307m2
• Altura lliure: 5m
• Capacitat butaques: 63-150 
• Tarima mòbil i adaptable 
• Grades
• Camerino 
• Butaques

GUIllOT
Exposició
• 323m2
• Altura lliure: 4m
• Espai a dues altures

ION
Assaig
• 285m2
• Altura lliure: 5m
• Il·luminació centralitzada
• Tarima mòbil adaptable
• Butaques
• Banys  
• Camerino amb bany

VIVER DE CREADORS
Treball i reunions
• 255m2
• Altura lliure: 3m
• Climatització  
• Accés ascensor
• Banys  

SAlA MàqUINES
Exposició
• 60m2
• Altura lliure: 3m

SAlA REUNIONS
Reunions
• 26m2
• Altura lliure: 3m
• Climatització  

EspAI 16
Polivalent i reunions
• 133m2
• Altura lliure: 3m
• Climatització  
• Accés ascensor
• Banys  

ESPAI BlAU
Reunions i treball
• 122m2
• Altura lliure: 3m
• Climatització  
• Accés ascensor
• Banys  

PATI
Espai exterior
• 143m2
• Capacitat 130 persones

TERRASSA
Espai exterior
• 261m2

HABITATGE ARTISTA
Habitatge
• 87m2

Estat ruïnós
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Antiga porteria i 
entrada a l’habi-

tatge, espai en 
desús

Sala sense ac-
cessibilitat, apar-
tada de tot nucli 
de comunicació

sala premsa
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Molt petit, però 
funcional tal com 

està

Entrada, espai i 
distribuidor, limitat 
per la disposició 
de les naus i l’ús 
simultani requerit

Accés de l’as-
censor per dins 
la Sala Warhol, 
problemes de 

simultaneïtat

Cuina allunyada 
dels seus usuaris 
i fora de contexte
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PlANTA COBERTA

Terrassa    270
Badalot      62
Ascensors i escales   19
lavabos 4

S.ÚTIl 355 m2     S.CONSTRUïDA 381 m2 

PlANTA SEGONA      

Espai Blau    127
Espai 16    138
Oficina            36
Emmagatzematge     40
Ascensors i escales   13
Lavabos 5

Habitatge artista
Coberta     23
Escala     7

S.ÚTIl 389 m2     S.CONSTRUïDA 416 m2

PlANTA PRIMERA   

Viver creadors   267
Oficina           58
Emmagatzematge    18
Ascensors i escales     13 
lavabos       4

Habitatge artista
Dormitori i estar     22
Escala     7

S.ÚTIl 389 m2     S.CONSTRUïDA 416 m2

PlANTA BAIxA           

Espai Andy Warhol  226
Espai Guillot   337
Espai Abaco   285
Espai Ion   235 

Pati     144
Bar       72
Taller altell    170
Camerinos i sala de so    48
Emmagatzematge    66
sala reunions      26
sala màquines           57
Cuina       25
Ascensors, escales i distribució   48 
Lavabos       17

Habitatge artista
Emmagatzematge     11
porteria i escala     17

S.ÚTIl 1784m2   S.CONSTRUïDA 1931m2

S.ÚTIl TOTAl           2917 m2

S.TOTAl SOlAR           1541 m2 

S.EDIFICADA            3144 m2

Escala d’emer-
gència metàl·lica 
habilitada

Badalot amb 
funció de sala o 
amb obertura a 
90º per colonitzar 
la coberta

Espai Blau pas-
sant, amb ascen-

sor amb accés 
directe

Naus avui ocupa-
des, fet que manté 

l’espai net però 
no n’afavoreix la 

conservació
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Accés únic

Viver de crea-
dors interessant 
per organització 

espaial, concepte 
i sinergies 
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MORFOlOGIA
La Nau Ivanow té aproximadament 3000m2 repartits en quatre naus. En ser un edifici d’origen indus-
trial es tracta de quatre espais diàfans que permeten una gran adaptabilitat programàtica i espaial. 
però a més de les grans dimensions, també hi juga a favor la fàcil compartimentació en naus. Ac-
tualment el pati és el cor articulador del centre, perquè tot i que l’activitat diària es du a terme dins la 
Ivanow, l’accés és pel pati. 

La fàcil fragmentació ha donat lloc a la cessió d’espais per activitats puntuals a col·lectius no neces-
sariament dins del programa cultural. Des de la web s’indica com a exemples el desenvolupament 
de masters o tallers de teatre. Al mateix temps, i també per dotar el lloc de vida veïnal, es fa servir 
el cente com a punt de reunió i condensador d’entitats del barri de la sagrera que no tenen seu o 
necesiten espais.
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FUNDACIó SAGRERA
La Fundació sagrera es va crear el 2006, i és l’encarregada de la gestió de la Fàbrica de Creació. 
Aquest fet denota com de profunda és la relació del centre amb el localisme i el barri. I en aquest 
sentit, pel deure social de la fàbrica s’ha engegat recentment un col·lectiu destinat a la convocatòria 
de proximitat km0. 

EspAI 30
Aquest col·lectiu es fu nda amb l’objectiu de mantenir en contacte la Nau Ivanow amb la gent que 
viu a l’entorn. Es vol dotar el la sagrera d’un espai amb vocació cívica, on les entitats hi portin activi-
tat multidisciplinària.
L’objecte de gestió són els espais Abaco i Guillot, naus que queden a 30 passes del centre. 

FàBRICA DE CREACIó AMB VOCACIó CÍVICA 
En altres paraules, l’equipament s’especialitza en dos àmbits: 2.000m2 es destinen al programa 
artístic de la Nau Ivanow Fàbrica de Creació (Nau Ivanow i Ion), mentres que els 1000m2 restants són 
gestionats per Espai30 com a artilugi de dinamització social (Guillot i Abaco).

En línia amb les primeres contextualitzacions, remarcar que no es racta d’un centre cívic, sinó d’una 
estructura d’especialització artística amb una subestructura d’adaptació veïnal que s’impulsa com a 
punt de trobada. Els beneficis són mutus, enriquint el barri amb activitat, dotant-lo d’espais per activ-
itats, i promovent un planter irradiat d’activitat artística multidisciplinària: fotografia, música, oratòria, 
debats o projeccions.

Cobertes de fibro-
ciment, nocives 
i problemàtiques 
per acústica i 
temperatura

Infrautilització programàtica 

Accessibilitat insuficient (mob. reduïda)

Adequació tèrmica insuficient

No adequació acústica

Grans llums de naus

Espai sofert i resistent

Edifici conegut i icònic al barri

Alta acceptació veïnal

Articulació eficient espais

Redefinició dualitat creació-exposició

Jerarquització espais 

Ampliació per adequació

Recuperació coberta ondulada

ANàlISI: 
PROBlEMES, VIRTUTS I OPORTUNITATS

Exemple d’arqui-
tectura industrial 

funcionalista 
barceloní
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