
Bloc d’habitatges KITAGATA 
Prefectura de Gifu, JAPÓ, 2000 

 

KAZUYO SEJIMA & ASSOCIATES 

Optativa L’HABITATGE COL·LECTIU 
Prof. Jordi Oliveras 

etsaB _ Febrer 2012 
 

MARTA COS ROIG 



- Projecte de vivenda pública a gran escala, 
promogut per la prefectura de Gifu, sota la 
direcció executiva d’Arata Isozaki. 
 
-  Pla general: disposar els edificis en el 
perímetre del solar i crear zona verda a 
l’interior. Es crea un nou espai tancat, amb 
espai públic pels seus habitants. 
 

-   Planta baixa: 
Aparcament. Entramat de 
pilotis que permet l’accés 
des de totes les direccions. 
 
-   9 plantes pis 
 
 
 
 

107 vivendes ≈ 325 persones 
 
Àrea en planta ≈ 1300 m2 
(Àrea útil ≈ 750 m2) 
 
280 persones / ha 
 
 
 
 
 



L’estructura del bloc és 
un esquelet de formigó 
armat. 
 
La profunditat és de 
7,2m amb el corredor 
inclòs. 
 
 
 
 
 
 
 
La façana nord absorbeix 
les escales exteriors i el 
corredor. 
 
La façana sud és una 
galeria vidriada 
(“habitació solar”) on 
desemboquen totes les 
estances dels habitatges, 
i crea un espai de 
transició. 



Per restar una mica la pesadesa del 
gran bloc, es creen una sèrie de buits 
a l’edifici. 
 
Hi ha 107 habitatges i, per tant, es 
creen 107 buits (que en els habitatges 
es transformen en terrasses) que 
atravessen el bloc per complet. 
 
 
Per fer més ric l’alçat del bloc, a part 
dels buits, es visualitzen obertures a 
doble altura (amb les escales en 
primer terme) que corresponen als 
pisos dúplex. 



El bloc s’estructura a partir de les habitacions.  
 
Cada habitatge té almenys 4 habitacions 
(totes de la mateixa mida: 2,6 x 4,8m) :  
 
Entre 49 i 80 m2. 
 
 
 
 
Hi ha uns 10 tipus d’ habitatges de: - 4, 5 o 6 mòduls en una sola planta. 
                     - 5 o 6 mòduls en dues plantes. 

- Dormitori - habitació privada 
- Sala d’estar - menjador (amb cuina) 
- Habitació d’estil japonès 
- Terrassa – habitació exterior 



Planta 2 

Planta 1 

4 mòduls  1 + 5 mòduls 
 
 
5 mòduls  2 + 4 mòduls 
 
 
6 mòduls  3 + 3 mòduls 








