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Bibliografía: L’Estació de França – escenari monumental per al tren text: Antonio Armesto, Carlos Martí, José Ramón Pastor; 
fotografíes: Xavier Catalán

1916 – anteproyecto de reforma y ampliación de las líneas y estaciones de ferrocarriles en Barcelona
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Plànol de l’armadura 1 a la 6 per cobrir les andanes. Són les més grans i 
iguals entre elles, ja que no es veuen afectades per la corba i 
l’ t i t d l l tl’estrenyiment de la planta

Plànols de la Maquinista Terrestre i Marítima per a l’execució de les gransPlànols de la Maquinista Terrestre i Marítima per a l execució de les grans 
armadures de la coberta de les andanes

>> ESTACIÓ DE FRANÇA



>> ESTACIÓ DE FRANÇA



Bibliografía: L’Estació de França – escenari monumental per al tren text: Antonio Armesto, Carlos Martí, José Ramón Pastor; 
fotografíes: Xavier Catalán
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Planta altells + 3,30m

Martell nord, galeries de servei al viatger: 
i l it di l i t lseccions longitudinals i transversals

Planta baixa 0,0m

Martell sud, cafeteria: 
secció longitudinal i transversal

Projecte de remodelació de l’edifici de viatgers de l’estació de França J.R. Pastor, J. Llobet, J.M. Prat

g
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1922 + estat de les obres 1926: en gris, el que ja s’ha fet; en rosa, el que quedava per fer 
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Plànols del 1933, descripció de l’edifici tal com es va construir

estat de les obres final 1926: ala nord de l’estació amb el martell i l’edifici postal, que junts 
dibuixen la forma d’una Z En blau vies en funcionament; restes de l’antiga estació en posició quedibuixen la forma d una Z. En blau, vies en funcionament; restes de l antiga estació en posició que 
acabarà ocupant l’ala sud  
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Detalls de la construcció de la façana, 1926
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Perspectives per a la decoració del 
vestíbul i del restaurant
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Secció, planta i façanes de l’edifici de 
caixa i títols
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Projecte del pas per sota de les andanes per als viatgers, 1928

Plànols del sostre i terra del vestíbul i del restaurant
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Maqueta de la nova Estació de França, en l’espai de MSA de l’Exposició 
Internacional del 1929

Plànol de la planta baixa i el soterrani
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Plànol de la planta baixa i el soterrani 
de l’edifici de vaitgers
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vista a Montjuïc desde la Estación de França
















