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L

a Nau Ivanow està ubicada en una antiga fàbrica, la fàbrica de pintures Ivanow. El projecte neix el
1998, quan l’arquitecte i fotògraf Xavier Basiana l’adquireix per desenvolupar-hi un centre cultural d’abast
ciutadà. En aquest aspecte, aposta per la descentralització de la cultura a la ciutat de Barcelona, alhora que
vol cobrir una demanda històrica del barri de La Sagrera de disposar d’un espai de referència.
El 2006, després de deu anys de funcionament, i amb l’esperit de contribuir a la creació, producció i difusió
de la cultura, es planteja la necessitat de fer un salt qualitatiu per millorar-ne la gestió i la consolidació, i
esdevenir un referent a la ciutat com a espai de producció i de difusió artística.
Amb aquest objectiu es constitueix la Fundació Sagrera, entitat encarregada de gestionar la Nau Ivanow.
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L

’any 2009 ha estat magnífic per a la Nau Ivanow;
podríem dir que ens hem fet grans. En aquest
sentit, hi ha hagut un creixement, tant pel que fa al
nombre d’activitats com als espais. Hem guanyat
dos nous recintes que han ampliat a més de 3.000m2
la superfície total de la Nau, i que hem batejat amb
el nom de les empreses que els ocupaven: Guillot i
Abaco. Tots dos conserven l’esperit de fàbrica que
eren i han ajudat a acabar de donar sentit al projecte
de creació, amb un espai de trobada i un altre
d’exhibició.

No hem pogut acollir moltes de les propostes que
ens arriben per falta de lloc, o simplement perquè no
hi ha prou mans per arribar-hi, però mai hem tancat
la porta a ningú de forma voluntària.

La Nau Ivanow està viva. Tots els dies de l’any hi
ha alguna activitat, ja sigui de creació o de difusió
de la cultura; en un any hi han passat més de 8.000
persones.

És difícil exposar en poques línies tot el que ha passat
per la Nau l’any 2009; per això aquesta memòria
gràfica vol reflectir el dia a dia d’un espai únic a la
ciutat.

S’hi han programat espectacles de teatre, dansa
i música, així com exposicions i presentacions de
llibres. Cal destacar que hem continuat donant suport
a noves veus emergents, siguin del camp que siguin.
Pensem que hem consolidat la Nau Ivanow com un
espai de referència pel que fa la difusió de la cultura.

Espero que al 2010 es consolidi aquesta feina i que
la Nau pugui continuar creixent i fent cultura, i que el
somni que La Sagrera tingui un espai de creació es
faci realitat.

Pel que fa als espais d’assaig, hi han passat
companyies consolidades que han estrenat les
seves produccions als teatres de Barcelona i d’arreu
de Catalunya (Teatre Nacional de Catalunya, Teatre
Romea, Festival Grec de Barcelona, Temporada
Alta, CAER de Reus...).

Xavier Basiana

ESPAIS
La Nau Ivanow compta amb uns 3.000m2 distribuïts
en quatre naus. Totes es caracteritzen per la gran
polivalència dels espais, la qual cosa permet que es
puguin adaptar molt fàcilment a qualsevol proposta i
es doni cabuda a la creixent demanda d’espais per a
la creació i difusió d’activitats d’àmbit cultural.
L’accés a aquestes naus, comunicades entre elles,
es fa a través del pati de l’edifici principal.

Durant tots aquests anys, la Nau Ivanow ha acollit
diferents col·lectius que l’han triat per desenvoluparhi activitats puntuals, des de màsters a tallers de
teatre.

Ateses les característiques físiques de les diferents
zones i la possibilitat de disposar del mobiliari
suficient, s’ha propiciat un altre tipus d’actes al marge
de les activitats culturals pròpiament dites.

També serveix com a lloc de trobada per a reunions
d’entitats i de veïns del barri de La Sagrera que no
tenen un espai públic on poder-ho fer i opten per
demanar-ho a la Nau Ivanow.

La Nau Ivanow

És l’edifici principal, situat al carrer d’Hondures 28
de Barcelona, i l’espai que dóna el nom a tot el
centre, ja que va ser el primer que es va posar en
funcionament.
Consta d’uns 2.000m2 distribuïts en tres plantes, més
una terrassa i un pati.

La sala Andy Warhol, de 300m2, és l’espai central
de la Nau Ivanow, com a homenatge a l’artista nordamericà.
Compta amb la infraestructura tècnica necessària
per poder-hi dur a terme espectacles que requereixin
un equipament adequat i unes condicions apropiades
per gaudir d’un espai polivalent.

Espai Blau · 16 · Sala Màquines

L’Espai Blau, l’Espai 16 i l’Espai Sala Màquines són
tres espais polivalents d’entre 60m2 i 150m2, on es
poden realitzar actes diversos de petit format, com
ara exposicions, conferències i classes, filmacions,
projeccions de videoart, assajos de teatre i de dansa.

Sala de reunions · Mirador · Pati

El Mirador i el Pati vénen a ser el complement ideal
per a la Nau Ivanow.

Les vistes sobre les vies del tren i la zona de la futura
estació de l’AVE a La Sagrera són espectaculars.

El més rellevant és el Mirador, que ocupa tot el
sostre de l’edifici i és un element clau per a algunes
activitats.

El Pati que dóna accés a la Nau, tot i que de
dimensions més reduïdes, esdevé un lloc molt
agradable de benviguda, ja que amb el bon temps
es vesteix i s’hi instal·len taules i cadires, amb la qual
cosa es crea un ambient que convida a passar-hi una
estona en companyia.

Aquesta terrassa a l’aire lliure disposa, a més, d’un
petit mur construït expressament per a projeccions
i cinema, i ha estat, també, escenari de moltes
filmacions diverses, tant de l’àmbit de la ficció com
de documentals.

A la planta baixa també podem trobar la Sala de
reunions, un espai ideal per fer-hi trobades.

Espai oficines

A la primera planta de l’edifici hi ha el cor de la Nau.
És on treballen els tècnics que gestionen la Fundació
i on tenen l’espai propi tots els creadors i les entitats.
És una sala diàfana i oberta on tot el dia es pot
treballar amb llum natural.

Espai Guillot

L’espai Guillot, de 600m2 i amb accés directe pel pati
de la Nau Ivanow, és potser el més carismàtic de
tots per les seves característiques, ja que encara s’hi
entreveuen les peculiaritats d’una nau industrial.
Habilitat des del febrer del 2009, compta amb un
altell industrial idoni per a les exposicions d’arts
plàstiques; alhora, vol ser el punt de trobada dels
usuaris de l’equipament i també dels visitants.
La descoberta d’aquest espai com a punt de trobada
i d’espera ha contribuït a la realització d’un dels
principals objectius de la Nau Ivanow, la relació
entre creadors, artistes i ciutadans, en un marc
incomparable.

Espai Abaco

L’espai Abaco, la nau contigua a l’espai Ion i gairebé
amb les mateixes característiques de mides i
capacitat, ha estat una de les apostes per al 2009.
Aquest espai, obert i divers, té la voluntat de donar a
conèixer altres realitats a través d’artistes d’arreu del
món. L’espai Abaco vol ser un lloc d’acollida a la
diversitat cultural de la ciutat, a les noves tendències.
Barcelona i La Sagrera han de ser capdavanteres en
la integració de les noves maneres de veure l’art.

Espai Ion

L’espai Ion, de 600m2 i un sostre de 5m d’alçada,
amb accés pel pati de la Nau Ivanow, es destina
principalment a sala d’assaig de companyies
professionals.
També és l’espai escènic adequat per a les
representacions de dansa, ja que compta amb
el paviment especial per dur-hi a terme aquesta
activitat.

D

urant el 2009, la Nau Ivanow ha continuat
apostant per la creació i la difusió de la cultura
en tots els seus àmbits.
Són molt nombrosos els grups destacats de música,
teatre i dansa que hi han iniciat el seu procés de
creació i que, més endavant, hi han difós les seves
obres.
Aquesta ha estat l’essència principal de la Nau
Ivanow: oferir els espais de manera desinteressada
i gairebé gratuïta en els inicis dels col·lectius més
joves. En aquest sentit, es va iniciar el programa de
suport a les companyies i als grups emergents.

El fet de cedir l’espai per a disciplines diferents, com
ara el teatre, la dansa i la música, ha implicat també
oferir tot un seguit d’equipaments i de serveis.
Igualment, en els últims anys tant la residència
d’artistes com els espais d’assaig s’han posat a
disposició dels creadors.
Gràcies a l’ampliació de les intal·lacions i a la voluntat
de consolidar l’espai Abaco com una sala d’exhibició,
s’ha preparat una programació estable, tant de teatre
com de música, que ha elevat el nombre d’usuaris i
d’espectadors de les activitats.

Fem creació, fem difusió, fem cultura.

Àrea de creació i
promoció de la cultura

Programació estable

ORGANITZACIÓ:

L’any 2009 ha estat molt positiu pel que fa a la
programació.
Cal destacar el 70% de mitjana d’aforament en 140
dies de teatre i més de 20 concerts, al marge de la
dansa, exposicions i altres activitats.
Els 3.000m2 dels quals es disposa actualment i la
gran polivalència dels espais han ajudat a poder dur
a terme un elevat nombre d’actes de format molt
diferent.

www.nauiv
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Arts escèniques

En l’àmbit de les arts escèniques, el 2009 es
va optar per donar cabuda als joves directors,
tot oferint un espai d’exhibició on poguessin dur
a terme la seva primera o segona obra amb les
mateixes condicions que les grans produccions.
El format més utilitzat ha estat el de les
minitemporades, amb una durada d’entre tres i
vuit dies.
També hi han tingut lloc temporades més llargues,
d’entre les quals cal destacar Ricard II, que amb
22 dies d’exhibició va arribar al 83% d’ocupació.

El 2009 també s’han establert col·laboracions amb
altres teatres de Catalunya, com ara el CAER de
Reus.
Des de la Nau Ivanow, s’ha fet una aposta per
les arts escèniques, conscients que és un repte
agosarat i arriscat per la proliferació de sales que
ofereix la ciutat de Barcelona.

ESPECTACLES
Posi’s vostè en el meu lloc
Mercat del nen treballador
Bob
La Silibararera
La Gala de La Maleta
Ricard II
Teatro de Hemoficción
Versos Perversos
Tècniques de Comunicació Extrema
El Sí, el No, Elsinore
Camp de Batalla
Las negras culonas infraganti (o infregganti)
Torniquet
En alta mar
Black Box
Freguem-nos una mica
Taula de tres
Faust
Superproducció Núm. 1: Dark figurantes
L’última vedette del Molino
100 [one hundred]
Les sense ànima
El muntaplats
Ríanse del hipopótamo
Superproducció Núm. 2: Reprise vol. 2
Xàndal

140 dies de representació
60% d’ocupació
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Localitats
Espectadors

#gat!!!nen!!!foc!!!
Un racó al cafè de la granota
Superproducció Núm. 3: Madres, tetas y nanas
Pasqua
Res

Música en viu

En l’àmbit de la música en viu, s’ha consolidat la
dedicació al jazz i al soul.
Gràcies als acords de col·laboració amb la Fundació
Catalana de Jazz Clàssic, ha continuat la programació
mensual d’una jam session, on músics de primera
fila com els de la Locomotora Negra són participants
freqüents.
Dani Nel·lo hi ha fet concerts de manera habitual,
amb diverses formacions de les quals forma part.

La Nau Ivanow ha participat en grans esdeveniments
musicals en l’àmbit de ciutat, com ara Off Maria
Canals i el Festival Jazz Non Stop.

Amb tot, s’han continuat els cicles ja establerts al
llarg dels anys, com el Fem música!, en el qual grups
de música de cambra ofereixen, també un cop al
mes, concerts de primer nivell.

Continuant amb la filosofia de donar oportunitats
a joves creadors, destaca la presentació o primers
concerts de noves formacions, com per exemple
ORG o Taima Tesao (Toni Xuclà i Laura Guiteras).

25 dies de música en viu
65% d’ocupació
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ORG
IV Cicle Hot Jam Session
Josep M. Martínez i Vicky Alvelo
Taima Tesao
The King Revelers
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III Cicle Fem Música!
Anhela
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Dansa

La dansa ha estat una de les disciplines que menys
presència ha tingut en la programació de la Nau
Ivanow. No obstant, però, s’hi han programat un
seguit d’espectacles que han tingut gran acceptació
pel que fa a públic.
Una activitat a destacar en aquest sector ha estat
l’acte de lliurament dels primers Premis Dansacat,
organitzats per l’Associació de Professionals de la
Dansa de Catalunya (APDC).

5 dies de dansa
89% d’ocupació
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ESPECTACLES
Sobre el Amor - Dansa		
Proyecto B (performance)
Bestiari			
Taparpègics			

Localitats
Espectadors

Altres activitats

El 2009 s’han realitzat altres activitats: exposicions,
amb artistes nacionals i internacionals; presentacions
de llibres, on destaca l’obra de Jesús Lizano; lectures
dramatitzades, com Faust amb Jordi Boixaderas.
La novetat han estat algunes lectures per al públic
infantil de l’obra de Roald Dhal.
També és interessant la celebració de la sisena
edició del Pecha Kucha Night. Aquesta trobada
interdisciplinària, que se celebra a diferents ciutats
del món, va fer que vinguessin a la Nau més de 300
persones.
Com a resum de tot el bloc d’activitats realitzades es
podria concloure que durant el 2009 la Nau Ivanow
ha conservat el seu esperit multidisciplinari.

15 activitats
1.355 assistents

Suport a creadors

La Nau Ivanow no es podria explicar sense parlar del
suport als creadors i, en especial, als joves creadors.
En el 2009 s’ha continuat apostant per aquest
col·lectiu, tot oferint-los espais on poder assajar
i representar les seves obres, amb un preu molt
assequible però amb la mateixa infraestructura i
material que les grans companyies.
Cal esmentar que hi ha hagut ocasions en què
algunes d’aquestes companyies han gaudit de les
instal·lacions de forma gratuïta, amb el compromís
de representar algunes funcions del seu espectacle
a la Nau Ivanow.

Espais d’assaig

Un dels àmbits que no es pot oblidar en l’àrea de la
creació és el dels assajos.
La Nau Ivanow disposa de diferents espais amb unes
característiques que els fan esdevenir polivalents
i amb totes les necessitats tècniques per a les
diferents disciplines artístiques; permeten l’assaig
d’espectacles que més endavant seran estrenats en
teatres de prestigi de Barcelona.
El 2009, s’hi han assajat obres de gran qualitat que
han estat representades després en sales com ara
el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el
Teatre Borràs, i en festivals com el Grec de Barcelona
i el Temporada Alta de Girona.

Pel que fa a la música, hi ha hagut l’assaig de dues
grans produccions de caire molt divers: la cantatajazz de la Locomotora Negra i la Coral Sant Jordi He
mirat aquesta terra (textos de Salvador Espriu), i el
musical Hoy no me puedo levantar.
La manca d’espais pròpiament d’assaig a la ciutat
de Barcelona ha situat la Nau com a punt de
referència i de confiança de les diferents companyies
professionals.

Assajos teatre

Assajos música

Un tramvia anomenat desig
Ricard II
La Revolución
La Silibararera
Té a la Menta
Camp de batalla
Konic tht.
Stockolm
Zero4
El jardí dels cinc arbres
L’impossible
La síndrome de Bucay
Product
El mal de la joventut
El vestit nou de l’emperador
Els nois d’història
Pasqua
American Buffalo
El cafè
Pasqua
Regla de tres
El muntaplats

He mirat aquesta terra (Locomotora Negra i Coral Sant Jordi)
Hoy no me puedo levantar

Residència d’artistes

L’espai de residència ha acollit el 2009 un total de
dotze artistes de diferents disciplines.
S’ha facilitat la interrelació, per tal de poder arribar a
establir possibles col·laboracions i intercanvis.
És rellevant el fet que creadors que s’hi havien
instal·lat per un període curt de temps, finalment han
allargat la seva estada, atès l’ambient agradable i les
bones condicions de treball.

Festival Sagrera ‘09

El mes de juliol va tenir lloc el segon Festival Sagrera,
amb el mateix èxit de participació i assistència que
en la primera edició.
Una setmana dedicada a la cultura, on es va poder
gaudir d’espectacles de dansa, música en viu, teatre,
cinema documental i un sopar a la fresca.
Aquest festival vol donar sentit a un dels objectius
principals de la Nau Ivanow de ser un espai obert, de
proximitat i multidisciplinari.

7 activitats
347 assistents

Àrea de generació
del coneixement

Formació i suport a la docència

Tot seguint la línia dels últims anys, la Nau ha
continuat col·laborant amb diferents universitats i
organitzacions educatives de la ciutat. Ha posat a la
seva disposició les instal·lacions per poder-hi dur a
terme intercanvis i cursos de formació.
En aquest àmbit, també cal destacar que la majoria
dels màsters de gestió cultural o de temes relacionats
amb la cultura organitzen visites a la Nau Ivanow per
conèixer de primera mà el seu model de gestió.

Laboratori d’idees

La Fundació Sagrera vol fer de la Nau Ivanow un
espai on personalitats del món de la política, la cultura
i la societat civil puguin compartir experiències amb
els ciutadans.
Amb aquest objectiu es va organitzat el sopar tertúlia
amb Jordi Pujol, la conferència sobre Francesc
Català Roca i el Cicle d’inexperiències de l’AJAC VI.

També s’hi han dut a terme tallers on han impartit
cursos creadors internacionals de la talla del clown
Philip Gaulier.
Un fet destacable va ser l’homenatge al doctor
Sabater Pi, veí del barri, que va coincidir amb
l’exposició a la Nau del treballs d’aquest il·lustre
científic. La casualitat va fer que aquest acte fos la
seva última aparició pública, ja que mesos després
moria als 87 anys.

Àrea de
dinamització social

Promoció social

La Fundació Sagrera també creu en la seva
responsabilitat social. És per això que en el
funcionament de la Nau Ivanow es té molt en compte
el territori i la transformació de la societat des de la
cultura.
En aquest sentit, es posa a disposició de les entitats,
col·lectius i veïns del districte tota la infraestructura
i el material perquè hi puguin realitzar les activitats.
No és extrany, per exemple, trobar-hi l’equip de
redacció de la revista de l’Associació de Veïns de
La Sagrera, per fer-ne la maquetació, o els veïns del
barri convocats per l’Ajuntament del Districte per a
una reunió informativa.

També és important la participació en la Festa
Major del barri. El 2009, dins d’aquest marc, hi ha
tingut lloc la festa de celebració del 25è aniversari
de la Cooperativa Trèvol, la Jam Session gratuïta,
l’actuació de grups musicals de l’escola BCN Fusió,
així com el ja tradicional dinar popular.
A més, i atès que és l’únic espai ampli i cobert del
barri, s’ha donat el cas que, per motius climàtics,
alguna activitat de la Comissió de Festes hagi hagut
de ser traslladada d’urgència a la Nau.

Amics de la Nau

Ja és el segon any que s’aposta per la fidelització
d’un públic cada cop més consolidat, amb la creació
del carnet d’Amic de la Nau Ivanow. El 2009 hi ha
hagut 300 persones vinculades a la Nau a través del
carnet.
Amb una aportació econòmica gairebé simbòlica,
qualsevol persona pot gaudir d’un seguit d’avantatges
i descomptes en els espectacles programats a la
Nau, així com d’activitats exclusives per a ells, com
ara assaigs oberts i promocions en altres sales de
Barcelona.

Per exemple, aquest any hi han tingut lloc els assajos
oberts d’Stockolm, estrenada al Festival Grec, i El
jardí dels cinc arbres, representada al TNC.
També, amb l’Espai Brossa hi ha un acord de
col·laboració que permet que els Amics de la Nau
gaudeixin de promocions especials.

Gràcies a tots els Amics 2009!

Cristina Abad Rodríguez - Rosa Agut Todolí - Francesc Alemany Verdú - Manuel Álvarez Fernández - Sergi Álvarez López
- Francesc Alvira Borràs - Elena Añaños Bretos - Laia Antiga Deves - M. Carmen Antolino Romero - Miky Aragón Brailoff
- Adela Luisa Arbona Pardo - Neus Badal Sánchez - Maria Pura Badenes Rodríguez - Agustí Badia Sabaté - Ignasi Baño
Millet - Josep Barbero Cabello - Marta Barrachina Castillo - Clàudia Barreda Escrig - Oscar Barril Andrés - Joan Basacoma
(Contorn) - Clara Basiana Cañellas - Guillem Basiana Cañellas - Anna Basiana Vers - Montserrat Basiana Vers - Ramon
Basiana Vers - Xavier Basiana Vers - Nuri Batalla Marty - M. Cinta Bellmunt Rodríguez - Montserrat Benedí i Altés - Mònica
Bergós Hernández - José Luis Bestue Guarch - Salvador Blanco Heredia - Xavier Blasco Piñol - Jordi Bohigas - Hermann
Bonnín Llinàs - Etienne Borgos - Ralpho Borgos - David Bosch Angelats - Pilar Bosch Nayach - Maria Botella Armengou
- M. Rosa Botinas Estrada - Teresa Botinas Estrada - Ana Brailoff Casanovas - Carme Braulio i Pina - Anna Brufau Safont
- Antonia Brunet Trilla - Oriol Cabezuelo Font - Pilar Cabrellez Guerri - Javier Calvo Fernández - Antònia Cañellas Majoral Ignasi Cardelús Fontdevila - José Maria Carmona Pérez - Virginia Carril Merenciano - Agustí Carrillo Ortiz - Leonor Carrión
Guillén - Esther Casajuana Brunet - Alejandro Casajuana Morant - Dolors Casalé Moure - Nati Castells Noguero - Carles
Castells Oliveres - Jaume Castells Oliveres - Marta Clari Padrós - Felisa Castro Rodríguez - Loreta Catllà Fernández Josefa Centellas Polo - Maite Clavo Sebastián - Anna Collado Urieta - Ramon Colom Esmatges - Núria Colomé Montull
- Eduardo Combellas Sosa - Comissió de Festes - Jordi Corominas Arús - Josep M. Corominas Torres - Ricard Coromines
Souto - Lauro Corredoira Corredoira - Maria Corts Albarracín - Josefa Corts Albarracín - Teresa Costa Sust - Montserrat
Cubells Llorens - Meritxell Cucurella-Jorba - José Cuella Melero - Nieves de Mingo Lozano - Maribel del Moral - Basilia
Demur Lanau - Dídac Devesa i Vernetta - Neus Domingo Ibáñez - Agnela Domínguez Benito - Elisa Donadeu Vilà - Rosa
Dordal París - Manel Dosta Vidal - Sabine Dufrenoy Beque - Pilar Duró Vila - Arrate Enes - Montserrat Escarrà Guasch Núria Escuder Botinas - Roser Escuder Botinas - Joaquin Español Viñas - Hermínia Esteva Ollé - Àngels Estudillo Soler
- Josefina Faidella Borrego - Ariadna Farrés Basiana - Jordi Farrés Basiana - Marta Farrés Ferrer- Rafael Farrés Ferrer M. Amor Fernández Gallemí - M. Gracia Fernández González - Josep Fernández Jiménez - Consuelo Fernández Rodríguez
- Enric Fernández-Velilla Ceprià - M. del Pilar Ferràndiz Torrents - Montse Ferrer Camí - Clara Ferrer Rodríguez - Margarida
Ferrer Soler - Andreu Ferriz Serra - Ramona Figuerola Izquierdo - Lluís Filella Carballo - Palmira Flotats Pinyol - Marta Font
Martí - Laura Fontanet Calopa - Glòria Fontcuberta González - Jordi Forteza Pérez - Neus Freixa Lobera - Julio Gamero
Serrano - Concesa García García - Josep M. Garcia Garcia - M. Dolores Garcia Medina - Carles Garcia Rodríguez - Neus
Garcia Solà - Antoni Garriga Puigbó - Roger Gironès Domínguez - Joan Gironès Pau - José González Baschwitz - Nando
González Marcos - José González Sanz - Ferran Graells Fontarnau - Maria del Mar Grañena Serradell - Pere Guarch

Tarrida - Imma Guàrdia Rúbies - Santos Hernández Benavente - Jordi Hereu Boher - M. Sacramento Hernández Sánchez
- Rubèn Hernández Vivancos - Carme Herrero Endrino - Núria Hosta Pascual - Núria Hostau Planas - Alicia Ivanow Hoyos
- Bea Ivanow Hoyos - Blanca Ivanow Hoyos - Elena Ivanow Hoyos - Teresa Izquierdo Arrufat - Marina Jiménez Barreda
- David Jiménez Calderón - José Luis Jiménez Escrig - Artur Klein Moreno - Adriana Renée Labastie Gómez - Carmen
Lanzarote Marco - Kati Lizandra Casajuana - Josep Lladós Díez - Inma Llorach Gaspar - Carolina Llorens Brugulada Carmen López Carrera - M. Àngels López Mosquera - Ana C. López Rodríguez - Jordi Loza Garcia - Nieves Lucio Criado
- Pepita Magrané Casas - Assumpció Malagarriga i Rovira - Sara Manchado Hueso - Assumpta Mañà Moragas - M. Lluïsa
Mañàs Massaguer - Marisa Manera Navarro - M. Isabel Manero Sales - Julia Manzano Artona - David Marín Morodo Josefina Marín Valero - Jordi Martí Grau - M. Carme Martín Oyonarte - Josep M. Martínez Badia - Montserrat Martínez
Izquierdo - Pere Massana Garbaccio - Laura Meler Plana - Rosa Mercadé Mercadé - Joan Mercader Mercadé - Pere
Meroño i Cadena - Maribel Milan Aguilar - Montserrat Mir Cruells - Missatgers Trèvol SCCL - Roser Molinero Gonzalo
- Covadonga Monge Marigorta - Anna Munné Esteban - Gemma Mumbrú Moliné - Pilar Murugó Bernat - Ester Nadal
Pubill - Elisabet Navarro Benito - Fidel Navarro i Garcia - Virginia Navas Alcaide - Nita Núñez Martínez - Leila Orellana
Cárceles - Pol Orpinell Freixa - Jaume Orpinell Ros - Emiliana Ortega Andrés - Anna Maria Ortín Valls - Camil Padró i
Blanch - Ramona Padró Valldeperas - Rosa Palau Dedeu - Joan Pallarès-Personat - Rosa Pàmies Ruiz - M. Luisa Pascual
Lafarga - Amèlia Pau Navarro - Asunción Pazos Ortega - Engràcia Peñafiel Ferrer - Arturo Pérez Junyent - Araceli Pérez
Matarranz - Pedro Raul Pérez Pleguezuelo - Maria Pérez Santafè - Carla Pizani Freites - Mercè Pomer Sacristán - Ana
Pousa Alonso - Maria Prat López - Enric Prats Gil - Paco Puertas Moreno - Jordi Rabassa Massons - Jorge Raedó Álvarez
- Maica Rambán Izquierdo - Josep Ramírez Canet - Cristina Raso Boluda - Patricio Reig Isaacs - Ceci Rey - Eulàlia Ribot
Martín - Dolors Ricart Sampietro - Hans Richter - Pilar Ricou Ugalde - Margarita Riera Camps - Francesc Rivas Navarro Aurora Rodríguez Gijón - Ana M. Rodríguez Tenorio - José Luis Roig Rodríguez - Gemma Rojals Matias - Montse Romero
Ballano - Isabel Romero Esteban - Carlos Ronda Gallardo - Josep M. Roselló Castellà - Pablo Roso González - Paula
Rosselló Hosta - Ramon Sadurní Cumane - M. del Mar Sadurní Manero - Dolors Sala Dages - Arcadia Sans Mas - Rosa
Santamaria Sala - Cinta Sanz Bellmunt - Jorge Sanz Piculla - Nati Sarriá González - Santi Serra Cullell - Laura Serradell
Meler - Quim Sirera Riu - Béatrice Sokoloff - Pere Solà i Gussinyer - Albert Solbes-Godina Valero - Sònia Solbes-Godina
Valero - Roser Solé Besteiro - Glòria Soriano Albella - Amèlia Suárez Martín - Núria Such Basiana - Oriol Such Basiana Roger Such Basiana - Santiago Such Casanovas - Xavier Such Martí - Jesús Tapia Bermúdez - José Tapia Pozo - Joan
Tàpias Banchs - Joaquim Terré Ponsà - Carme Terré Reig - Montserrat Torà Aguilar - Imma Torras Arqué - Josep Torres
Cardona - Joan Torruella Boix - Xavier Trias de Valldosera - Saverio Trioni - Berta Tusell Ivanow - Adela Urieta Porcar Jordi Ustrell Mundina - Eugènia Ustrell Peñafiel - Josep M. Ustrell Peñafiel - Manuel Vaqué Boix - Pilar Vers Arenys - Rosó
Vicedo Salvadó - Àlex Vidal Garcia - Alain Vigneau - M. Eugènia Vilar Montserrat - Montse Villar i Santacreu - Jordi Viñas
Arnau - Pau Vinyes Roig - Meritxell Virgili Arumí - Maria Vivas Pedralba - Richard Wakefield

E

l component més valuós que té la Nau Ivanow és el grup de col·laboradors que ajuden en el dia a dia i
en les activitats que s’hi duen a terme. Si no hi fossin, la Nau no tindria la personalitat tan carismàtica
que ara té.
Amb aquestes línies volem deixar constància de la tasca tan important que fan i agrair-los d’una manera molt
senzilla la seva implicació en aquest projecte.
Fóra massa arriscat escriure tots els vostres noms en una llista, sempre ens en podríem deixar algun i
després ho lamentaríem:
Moltes gràcies a tots!

amb el suport de

amb la col·laboració de

