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“San Carlos garapen baten beharra duen hiri bat da. Hurrengo urteetan gertatzen hasiko dela 
antzematen da eta horretarako prest egon behar du, beste leku batzuetan gertatutakoaz ikasi 

eta horretaz balioztatu garapen hori ahalik eta modu honenean egin ahal izateko.”
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 ERTAMERIKA
Nikaragua, ametsez betetako herri ahaztua

José Coronel Urtecho, Nikaraguan egon den poetarik ospetsuena, bere herriaren 
inguruan horrela hitz egin zuen: 

“eskualde bat, gainera ahaztua, erlijio ezezaguna, inkognitaz betea 
baina aukera paregabeak eskeini ditzakeena, ametsez betetako lurra 
baina agian benetan baino aukera gehiago dituela uste duena, orain 

arte finantziazio ahulez espekulatzeko balio izan duena.”

Nikaraguaren historiari begiratzen badiogu garrantzi handiko herrialde bat 
izan beharko zuelakoaren itsura hartzen du, konkistatzaileek lehenengo bertan 
lehenengo pausua eman zutenetik behin eta berriz herrialde mailako ekonomia 
planak izan dituen gunea dugulako, guztiak oso arrakastatsuak izago zirelakoan 
eta, batez ere, gai baten inguruan ibili direnak: bi itsasoak (Karibe Itsasoa eta 
Ozeano Barea) lotzearen ideia. Panama-ko kanala ireki baino lehenago jada 
hitz egiten zen Nikaraguako kanalaren inguruan eta horren froga dira aurkitu izan 
diren kanalaren planoak, 1823.urtean Manuel Antonio Cerdak egin zuena edo 
1888-an Panamakoarekin batera Alemaniarrek egindako plana, beste batzuen 
artean. Arrazoi batengatik edo bestearengatik (finantziazio falta, teknika falta, ...) 
ikusi da ezinezkoa izan dela honen eraikuntza aurrera eramatea. Ziurrenik hau 
egina balego, kapitalaren munduak irabazitako beste guda bat izango luke 
eta ekonomia garapen totala, lanpostuen sorrera ikaragarria, Panamako kanalaren 
aurkako konpetentzia eta honen monopolioaren suntsipena, Estatu Batuenganako 
interes eta babes internazionala, monetaren baloraren handipena, hormigoia eta 
altzairua, ertamerikako lakurik handienaren suntsipena, etxeorratzak San Juan 
ibaiaren eta lakuaren inguruan, kutsadura maila izugarri handiak, natura eremu 
oso murriztuak, flora eta fauna espezie askoren desagerpena, eta abar handi baten 
eszenatoki izango litzateke gaur egun Nikaragua. Guk mundu horren inguruan 
asko dakigu (baliabide naturalen esplotazioaren inguruan) eta eskertu dezakegu 
hau egin ez izana, gaur egun Nikaragua bezalako eszenatoki naturalak 
beharrezkoak direlako munduan.
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NIKARAGUA
Rio San Juan ibaia, Nikaraguaren historiaren oinarri

San Carlos Nicaraguako hego-ekialdean kokatzen den 10.000 bat biztanletako hiria da. Erreferentzia moduan, nahiz eta Managua kapitaletik 240 
kilometrotara egon, distantzia hori denborarekin neurtu izaten da, egunaren edo orduaren arabera “distantzia” hori asko aldatzen delako. Beraz, San 
Carlos Managuatik 4 orduko distantziara dagoela esan daiteke, nahiz eta, aipatutakoagatik, 8-10 ordu inuru arteko bidaia izatera heldu daiteken. Hau ezin 
zen esan duela 10 urte, distantzia hori 10-14 ordukoa zenean, errepiderik gabe auto guztiak izugarrizko lokaztiei aurre egin behar zietenean. Errepide hau 
San Carlos eta, orokorrean, Río San Juan udalerri guztiarentzako izugarrizko aurrerapausu bat suposatu zuen eta esan daiteke garapen sozioekonomikoak 
eztanda egin duela honi esker. Duela urte batzuk San Carlos batez ere Costa Ricara inkognito moduan pasatzeko azken pausua bezala ezagutzen zen, 
Nikaraguako ahultezi ekonomikotik urrun Costa Ricako kafe landaketetan lan egiteko joan nahi zutenen imigranteek, batetik bestera igaro diren diktaduren 
iheslariak eta abarrek soilik bisitatzen zuten hiria baitzen. Hau orokorrean El Castilloko Inmaculadako fortaleza berriztatua izan zen arte mantendu egin da 
eta orduan soilik “turismo” hitza agertzen hasiko da hirian. Oraingo honetan bisitariak beste mota batzuetakoak izaten hasiko dira eta, hauen beharrak 
ahalik eta hoberen asetzeko, Inmaculada fortalezaz gain bertako historiarekin edota naturarekin beste ekintza turistiko batzuk abian jartzen hasiko dira, 
Río San Juan erakarpen turistiko nahiko ezaguna bihurtuz. 

San Carlos, nola ez, garapen guzti horren administrazioaren buru izatearen ardura izango du, hainbat arrazoiengaitik. Alde batetik Río San Juan departamendu 
guztiaren aurpegia delako, izan ere, bertara heltzeko modu bakarra hiri honetatik igarotzea delako, bai errepidetik eta baita airetik ere eta hona heldu eta 
gero soilik gainontzeko guneetara joan ahalko delako “pangen” (txalupen) bidez. Beste alde batetik inguruko hiririk garrantzitsuena delako, Río San 
Juan departamendu osoaren hiriburu izateaz gain hiririk handiena eta biztanletsuena delako. Hala ere, zoritxarrez, honetaz guztiaz gain aipatu beharrekoa 
da bisitatzeko puntu garrantzitsu guztien artean San Carlos kanpoan geratzen dela, inguruko guneetan turistak erakartzeko garatu izan diren ekintza asko 
aurrera eraman direlako baina hiri honetan bertan garapen hori herren geratu egin delako. Beste modu batean esanda, herria turista hauek jasotzeko 
prestatu egin da baina hauek zerbait bisitatu dezaten San Carlosetik kanpo joan behar izaten dira, bertan ezer ez bisitatu ezin delako. 

Hori dela eta hiri hau garapen guzti honi aurre egiteko gai izan behar du, administrazioa eramateaz gain bisitatzeko guneetatik kanpoan geratu ezin 
delako. Proposatzen dena da turisten “bisitatzeko guneen mapan” San Carlos lo egiteko gunea besterik bezala ez agertzea. Horretarako gaitasun 
egokiak ditu, aberastasun historiko egokia daukalako eta hiria hauetaz probestu beharko da bai bisitariek bai nikaraguatarrak berak disfrutatu ahal izateko. 

San Carlos, El Castillo herriko historiarekin bat egiten duen hiria dugu, lehenengoaren kondaira, istorio eta gertakizunak bestea kontuan hartu gabe 
zentzurik ez duelako. Izan ere, Inmaculadako gotorlekua bezalako beste fortaleza bat zegoen San Carlos hirian, etsaiak lehenengoaren erresistentziari 
aurre egiteko gai izatekotan Cocibolca lakura iritsi baino lehenago bigarren erresistentzia bat igaro ahal izateko. Kontestu horretako iraultzen gorpuzkiak 
oraindik agertzen dira San Carlosen baina hauetaz probestu behar dira turista guztien erakarpenerako. 

Beraz, San Carlos garapen baten beharra duen hiri bat da, hurrengo urteetan gertatzen hasiko dela antzematen da eta horretarako prest egon behar den 
hiria da, beste leku batzuetan gertatutakoaz ikasi eta horretaz balioztatu garapen hori ahalik eta modu honenean egin ahal izateko. 
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NIKARAGUAREN INGURUAN
Rio San Juan ibaiaren egoera ulertzeko aipatu behar diren estatu mailako ezaugarri batzuk.



7

Nikaraguako historia eta mito guztiak, modu batean edo bestean, bat egiten dute San Juan ibaiarekin. Caribe itsasoaren eta itsaso gezaren 
arteko konexioa egiteko konkistatzaileek izandako abenturak, ostean ibaiari esker Europarekin egindako komertzio bideak, Espainiar inperioa 
bitan banantzen zuen gunea kontrolatzeko hasiera batean pirata eta ostean britaniarrekin egondako gatazkak, bi ozeanoak lotzeko kanala 
egiteko aukera geografikoa, XIX.mendean urrearen sukarrarengatik Estatu Batuetako bi kostak lotzeko bide ikaragarri ona izateagatik ekarritako 
mugimendua, ostean izandako baso heze tipiko baten garapen bitxia eta gaur egun ere kanalaren eraikuntzan insistitzen duten proiektuek 
izugarrizko garapen historiko bat ematen diote eskualde honi, nahiz eta ezezaguna izan Nikaraguarrentzako ere.

XVI mende erdialdean San Juan ibaiak Granada, Nombre de Dios eta Cadizen arteko komertzio bidean erabat beharrezkoa izango den elementu bat dugu. 
Ur horietan zehar anil, kotxinila, zilar, azukre eta larruz betetako fragatak igarotzen ziten, 120 tonakoak izareta heldu ahal iziren eta ez bakarrik Nikaraguar 
produkzioakoak, izan ere, El Salvador eta Hondurasetik ekarritako merkantzia ere hemendik igarotzen zen. Garai batean lurrikara batzuen eraginez ibaiaren 
azpiko geruza garaitu egiten da baina horrek ez zuen pirata, kortsario ezta itsaslapurrentzat eragozpen bat suposatu, gunean zuen garrantzia dela eta. 
Hauen arteko liskarrengatik altxatu zen Garbiñe Sorkunde gotorlekua (Castillo de la Inmaculada Concepción) El Castillo-n (1675). Hau izan zen 
hainbat liskar eta gudateen eszenatoki, Rafaela Herrerak 1762ean egindako akzio heroikoa edo Heraclio Nelson britaniarrak 1780ean arrakastarik gabe 
inbaditzen saiatu zenean. Defentsarako puntu estrategiko honetaz gain beste bat aurkitzen zen San Carlos herrian, Cocibolca lakuaren sarrera 
defendatzen zuena eta El Castilloko gotorlekua igarotzekotan bigarren erresistentzia puntu bat bezala jokatzen zuena. Bi gotorleku hauek, nola ez, 
estrategikoki hoberenak ziren kokapenetan aurkitzen ziren, San Juan ibaiaren eta Cocibolca lakuaren bistak hoberenak ziren tokietan, alegia eta horregatik 
leku hauen balore historikoa oso handia da. Hala ere, aipatu beharrekoa da Rio San Juan ibaiak beste 12 gotorleku zeuzkala, San Carlosekoa edo El 
Castillokoa baino garrantzi gutxiagorekin betiere, baina ibai honen kontrola izatearen garrantziaren eredu da. 

Gotorleku guztiek aldaketa asko jasan dituzte gudate konstanteengatik, errefortzuak, birgaitzeak, suntsiketak, setioak, hala nola ugazaba aldaketak 
konstanteak zirelako. 

Rio San Juan ibaiaren boterean zegoena “mundu berria” kontrola zezakeen. 

RIO SAN JUAN IBAIA
200 km  inguruko aberastasun historiko eta naturala
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1497 Juan Caboto veneziarra, inglesen zerbitzuan zegoelarik, San Juan del Norte-ra heltzen da (Ekainak 24), egun 
hartako santuaren omenean izendatzen duelarik.
 1500 XVI.mende hasieran San Juan Ibaia 3.000 bat biztanletaz osatua zegoen, hainbat tribuetan bananduak: 
Guatusos, Botos, Melchoras, suerres, güetares, talamancas eta ramas, chibcha jatorrikoak guztiak. 

1506 Juan Díaz de Solís eta Vicente Yáñez Pinzón kapitain espainiarrak erdialdeko amerikar kostaldetik bidaiatzen 
dute, hegoaldetik iparralderantz, ozeanoen arteko meharraren bila. 

1511 Amerikan Afrikar esklabutzaren onarpen ofiziala Zedula Erreal espainiar baten eskutik.

1513 Espainiar koroak bi ozeanoen arteko meharraren aurkikuntza egiteko beharra agintzen du.

1519 Pedro Arias Ávila, Castilla del Oro-ko gobernatzailea (Colombiako iparraldean) eta etorkizunean Nikaraguako 
gobernatzailea izango dena Panamako hiria eraikitzen du.

1523 Carlos V. enperatzailearen gutuna Hernán Cortes-i bi itsasoen arteko lotura aurkitzeko asmoa erakutsiz, 
Catay-ko bidea eragozteko asmoarekin (Txinatik)

1524 Hernán Cortes-en erantzuna enperatzaileari, “bi ozeanoen arteko bidea daukanak munduko jabea izango 
da” esanaz.

Nikaraguako kolonizazioa hasten da: Gonzalo Fernandez de Cordoba, kapitainak Granada eraikitzen du, 
Xalteva eskualde indigenatik eta Itsaso gezatik (gaur egun Nicaraguako lakua edo Cocibolca lakua deritzona) 
gertu. Ostean Laguna de León aurkitzen du (gaur egun Managuako lakua deitzen dena) eta bertan, Imabite 
herrixkatik gertu, Santiago de los Caballeros de León (León Viejo) eraikitzen du. 

Andrés Niño, Gil González Dávila-rengatik bidalia, Ozeano Barearen aldetik saiatzen da bi ozeanoen arteko 
meharra aurkitzen. 

1525 Ruy Díaz Granadako alkate era errejidoreak “Desaguadero de la Mar Dulce”-a aurkitzen dute (Río San 
Juan), Casa del Diablo-raino heltzen direlakoan (El Castilloko ur-oldarra).

1527 Gabriel de Rojas kapitainak Nueva Jaen eraikitzen du, gaur egungo San Carlos herrian bilakatzen joango 
dena (batzuen ustez. Beste batzuk San Carlos 1542.urtean hazi zela uste baitute.)

1528 Pedrarias Dávila Nikaraguako gobernatzaileak Martín Martín Estete eta Martín Rojas bidaltzen du, veste 140 
pertsonekin batera “ lakuaren Hustubidea”-a aurkitzera. Zazpi hilabeteren ostean ez dira hustubideraino 
heltzen bertako indigenekin (botos eta talamancas-ak) batailatuz pertsona asko galtzen dituztelako. 

1533 Francisco Castañeda gobernatzaileak Espainara gutun bat idazten du “no hay indígenas para cuatro años” 
esanaz.  

1534 Pascual de Andagoya kronistak itsasarteko kanal batentzako proiektua analizatu egiten du aurrekontu 
batekin batera. Gauzatzea ezinezkoa dela argi uzten du.

1544 Granadako auzokideak erregeari ibaia dragatzea eskatzen diote. Río San Juan ibaiaren bidea funtzionatzen 
hasten du. 

1552 Francisco López de Gomara-k “Historia General de las Indias” publikatzen du eta bertan eskatu egiten dio 
Carlos V enperatzaileari Nikaraguako meharrean kanal bat irekitzea Espainiako gloria handiago batentzako.

1566 Solentinamen indigenen matxinada. 

1567 Hiru nabe espainiarrak Rio San Juan ibaitik Nombre de Dios (Panama)-ra garraiatu nahi dituzte nekazaritza 
ekoizpenak. Pirata ingelesak, ozeano barean sartzen diren momentuan lapurtu egiten dituzte ontzi gustiak. 

Juan Bautista Antonelli ingeniari italiarrak Felipe II-aren agintearen pean “Nikaraguako bidea” irekitzeko 
aukera ikastera joaten da. Agirian esaten du zailtasunak oso handiak direla. 

1588 Espainiar armada “La Invencible” ingalaterrako kostaldean garaitu egiten da. Ingalaterra izango da, 
orduan, munduko itsas potentziarik handiena.

1589 Rio San Juan ibaiko merkatal garraioari esker Granadak indar eta botere handia izaten hasiko da. 

1590 “Historia natural y moral de las Indias” eskuizkribuan ezinezkotzat jartzen du, teknika eta moralaren arlotik 
Nikaraguan kanal bat irekitzeko aukera. 

1598 Granadako bizilagunek erregeari eskatzen diote (Felipe III-ari) Rio San Juan ibaia errefortzu militar 
gehiagorekin doitzea. 

1600 Urte honetan Río San Juan ibaitik exportatu egiten da: anil, sebo, oiloak, artoa, kakaoa, kotoia, larrua, indigoa, 
urrea, kotxinila, xarcia, Brasilgo makilak, brea, azalak, tabakoa eta azukrea.

Erregeak deusestatzen du Río San Juan ibaian babes gehiago jartzearen eskaera.

1602 Gaur egun El Castillo herria den parean, Raudal del Diablo-n, eraiki egiten da Santa Cruzeko gotorlekua.

1610 Momotombo sumendiaren erupzioa eta herrialde guztian lurrikarak. Honi hurrengo urteetan beste batzuk 
gehituko zaizkio, Río San Juan ibaiaren sakonera txikituz.
 1616 Diego Fernández de Velasco, Felipe III erregeak agindua, Panamako meharrean kanal bat egitera joaten da, 
bi itsasoen arteko urrearen garraioa momento hartan mula batzuen bidezkoa baitzen.

1620 Diego Mercadok esaten dio Felipe III-ari San Juan del norteko portuaren aukerak egokiak direla bertatik 
kanal bat hasteko. Gainera, ohartu egiten da karibe itsasoaren eta ozeano barearen arteko kota aldaketa 2.7 
metrotakoa dela. 

1639 Ingalaterran “Practical Memorándum of the Indies” publikatu egiten da, non Río San Juan ibaitiko 
komunikazio interozeanikoa agertzen den.

1640 Pirata frantziar eta daniarren intrusioak Río San Juan eta Nikaraguako lakutik.
 1648 Thomas Gage ingelesak “A new survey of the West Indies” publikatzen du non ingelesei eskatzen die 
Amerika Espainiar pekatzaileetaz babestea”. Bestalde, San Juan Ibaiaren inguruko mirespenak esaten ditu. 
Liburu hau derrigorrezkoa bilakatzen da abenturatzaile, negoziatzaile zein marinel inglesentzat.

1651 Herrialde osoan lurrikara berriak. Hemendik aurrera ezinezkoa izango da 80T baino gehiagoko ontzientzat 
Rio San Juan ibaitik igarotzea. 

1665 John Morris, Henry Morgan eta Jackman piratak San Juan del Nortetik igarotzen dira, Río San Carloseko 
postu militarretik igarotzen dira, Río San Juan ibaia igarotzen dute Granadaraino. Ostean Leon asaltatzen 
dute 500.000 libra baino gehiago eramanez. 

1666 Río Pocosol-eko gotorlekua amaitutzat ematen da, hala nola San Carlos hirian zur-hesien bidezko gotorlekua. 

1667 San Carloseko gotorlekuaren buru zen Gonzalo Noguerak bere gotorlekua errefortzatu egiten du alde 
batetik eta harri koxkor handiak ibaira bota bestetik, ontziei bideak zailtzeko asmoarekin. 

Henry Morganen eskutik espedizio ingelesa. Espainarrengatik kanporatua.

Jean David Nau pirata (Francois L’ollonais ezizenarengatik ezaguna) Venezuela, Honduras eta Nikaraguako 
kostaldeetan lapuretak egin ostean Río San Juan ibaira sartzen da indígena batzuen laguntzarekin. Itsasontzi-
gotorleku batekin atzera botatzen dute espainiarek, San Carlos de Austria-ko gotorlekutik gertu.

1670 Lubborough eta Pirce Harrison piratak, 170 pertsonekin eta indigenen laguntzarekin (gida moduan) San 
Carlos de Austriako gotorlekua hartzen dute eta Granadaraino heltzen dira non 200 pertsona hartzen 
dituzten gatibu.

Morgan pirata “Punta Gorda”-ra heltzen da, 120 petsonetako hiru ontzirekin. San Carloseko gotorlekua 
hartzen du eta Granadan 150 gatibu hartzen ditu. 

Espainia eta Ingalaterraren arteko tratatu bat sinatzen da non lehenengoak bigarrenari errekonozitu egiten 
dizkion Jamaikako lurraldeak eta ordean, Ingalaterrak piratei babesa ematen utziko diola esaten du (ez da 
betetzen).

1671 Nikaraguako apezpikuak eskatzen dio Espainiari (Carlos II-ari) Río San Juan ibaian gotorleku gehiago jartzeko. 
Goberni espainiarrak Zedula bat bidaltzen du.

1672 Guatemalako kapitainak Granada bisitatzen du eta eskatzen dio Diego Gómez Ocampo-ri Río San Juan 
ibaian gotorleku bat egiteko leku aproposena erabakitzea.

1673 Gotorlekua Casa del Diablon egitea erabakitzen da (gaur egungo El Castillo herrian): “Limpia y pura 
concepción” izenpean.

1674 Eraso frantziar baten berriaren ostean “fortaleza de la inmaculada” babesten da guarnizio batekin, 
gotorlekua oraindik eraikitze prozesuan baitago. 

1675 “Fortaleza de la inmaculada” amaitutzat ematen da, Ertamerikako gotorlekurik handiena izanik (27mx58m, 
26 kanoi + beste 6 ibai ondoan).

Eraikuntza honek bakea ekartzen dio Nicaraguako sarrera honi urte batzuetan zehar.

1686 Pirata ingeles eta frantziarrak San Juan del Sur-en lehorreratzen dira. Granada, Masaya, El Viejo, Pueblo Viejo, 
Chinandega eta El Realejo sitiatzen dute.

1706 Granada, Portobelo eta Cartagena de indiasen arteko lotura komertziala hasten da, San Juan Ibaian 
zeharrekoa. 

1707 Miskito, Zambo eta ingelesen eskutik San Juan del Norte hartzen dute. Inmaculada Concepción gotorlekua 
erasotzen dute.

1708 Inmaculadako gotorlekua hornitzen zuen itsasontzia erasotzen dute zambo miskitoek. 

1719 Río San Juan ibaiaren iparraldean geratzen den Indio Maiz-en komunitate ingelesak agertzen dira. Corn 
Irland hartzen dute. 

1721 Inmaculada concepción gotorlekuan 130 pertsona, 9 kanoi, 8 falkonete, 5 burdinezko kanoi eta 2 harritzaile 
daude.

1724 Urte honetan Río San Juan ibaiak 12 gotorleku ditu: San Calos, Sábalo, Pocosol, El Castillo, Bartola, El 
Diamante, Machuca, Río San Carlos, Río San Francisco, Río Sarapiquí, frente a la Isla Concepción eta San 
Juan del Norte.

1727 “Chata” itsasontziak igarotzen dira San Juan ibaitik (zabalera handi baino sakonera gutxiko itsasontziak).

1734 Inmaculadako gotorlekuaren hobetzea eskatzen da (fosoa, ospitalea, etb). Plana aprobatu baina ez da 
Aurrera eramaten.

1735 Frantziar gobernuak ozeanoarteko kanal bat proposatzen du Nikaraguatik.

1739 Nikaraguako Ozeano barearen aldeko kostaldea kolonia guztietatik egoerarik txarrenean dagoena uste da, 
espainiako gobernuaren aldetik.

1740 Espainiak Nikaraguara eramaten ditu 800 fusil, 12 artilleria pieza eta 100 soldadu  eramaten ditu (oficial, 
sargentu eta artilleroak, haien artean).

1743 Luis Díez Navarro Inmaculadako gotorlekuaren planoak altxatxen ditu eta bere handipenaren proiekzioa 
egiten du.

1745 Inmaculadako gotorlekua hobetzen da, San Juan del Norteko okupazio britaniarrarengatik.

1762 Britainia handia Espainiarekin gudate bat hasten du “7 urteko gerra” bezala ezagutzen dena.

2.000 soldaduetako espedizio batek Matina eta San Juan del Norte hartzen dute. Inmaculada-ko gotorlekua 
erasotu egiten dute, momento hartan zuzendaririk ez zuelakoan. Rafaela Herrerak, gotorlekuaren azken 
Castellanoaren alabak, lortu egiten du erasoaldia gelditzea.

Espainia eta britainia handiak bakea sinatzen dute. 

1767 Frantzia eta Britainia handiaren arteko guda. Nikaraguak Espainiari 100 pertsonetako babesa eskatzen du, 
Río San Juan ibaiarentzako. 

1769 Britainia Handia San Juan del Norten asentatzen da. 

1772 Estatu Batuen independentzia aldarrikatzen da.

Britainiarrak Blurfields, Laguna de Perlas, Cabo Gracias a Dios, Río Tinto eta San Andrés eta Providencia irlak 
hartzen dituzte. 

RIO SAN JUAN IBAIAren historia, kronologikoki. 

Konkistatzaileen ibilbideak

Miskito indioen etxetxoak

San Carlos de Austria egurrezko gotorlekuaren planoa (Florida)

San Carlos de Austria egurrezko gotorlekuaren irudia (Florida)

Inmaculada Concepción gotorlekuaren kokapen planoa 1676

El Castilloko herria

Inmaculada concepción gotorlekuaren planoa 1744

Inmaculada concepción gotorlekuaren birgaitze eta handitze 
planoa, 1744

San Juan ibaiaren ikuspuntua

XVI. mendeko tribuak

Managuan aurkitutako petroglifoak

Momotombito jainkoa (Ezker)-Ometepeko terrakota (eskuin)

Nikaraguar hiriak, bakoutzaren eraikitze urtearekin
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1776 Frantzia eta Espainiak Aranjuezeko paktua sinatzen dute, Britainia Handiaren aurka egingo dutela aldarrikatuz.

1779 Jamaikako gobernatzaileak 3.000 pertsonako flota eramaten du San Juan del Nortera. (+400 Zambo eta 
Miskito + 80 kolono). Inmaculadako gotorlekua hartzen dute gerrate latz baten ostean. 

San Carloseko gotorlekua errefortzatzen hasten da. 

1780 Ingelesak, bederatzi hilabeteren ostean, inongo errefortzurik gabe eta gaixo askorekin, El Castillotik alde 
egiten dute. Espainiarrek San Calosetik gotorlekua berreskuratu egiten dute non gaixoak bakarrik geratzen 
ez diren. 

Gotorlekua egoera txarrean egoteagatik eraistea proposatzen da San Carlosen beste berri bat eraikitzeko. 
Eraispena ez da Aurrera eramaten eta hemendik Aurrera San Carloseko gotorlekua ezpetxe bat izatera 
bilakatzen da.

1781 Versalleseko tratatua sinatu egiten da Espainiaren eta Britainia Handiaren eskutik. Britainia Handiak espainiar 
herrialde amerikarrak utziko zituen, Belize ezik.

Granadan bi gotorleku eraikitzen dira: “fuertecito” eta San Pabloko gotorlekua.

1783 Espainiar eskuadra batek karibe itsasoko errekonozimendu bat egiten du. Bertan “San Juan ibaiko gaztelua” 
egoera oso txar batean dagoela esaten da.

1785 Juan Bautista Muliz ingeniariak proposatzen dio Espainiako erregeari itsasarteko kanal oso sakon baten 
eraikuntza, ozeano barearen eta lakuaren arteko maila desberdintasuna garaitzeko. 

1786 Louis-Hector Frantziar kondeak Carlos IV espainiako erregeari proposatzen dio Nikaraguatik igarotzen den 
kanal interozeaniko bat, kapital publiko zein pribatua erabilita.

1788 San Carloseko gotorlekua errefortzatzeko erabakia hartzen du, foso, egur-hesi eta 150-200 bat soldaduekin.

1793 San Carloseko gotorlekua indartu egiten da trintxera eta bateriekin.

1803 San Juan del Norte errefortzatu egiten da 100 pertsonekin, Miskitoen eraso berriengatik. 

1804 Espainia Frantsesek hartua daukate. Kadizeko gorteak. Bertan, Nikaraguan kanala eraikiko dela esaten da. 
Hala nola San Juan del Norteko babesleku berria eraikitzea. 

Hau izango da Espainiak kanala eraikitzeko egingo duen azknengo saiakera. 

1812 Ertamerika Espainiatik independizatzen da. 

1821 San Carloseko gotorlekuan (ibai osoko artilleria prestakuntza hoberena izanik) dauden tropek, independentzia 
aldarrikatzen dute.

Gainontzeko gotorlekuek: San Juan del norte (12 kanoi eta 100 pertsona) Río Sarapiqui (bateria 1), El Castillo 
(8 Kanoi eta soldadu batzuk besterik ez).

1823 Manuel Antonio de la Cerda-k Nikaraguan kanal baten eraikuntza egitea proposatzen du. Ez du arrakastarik 
izango. 

1824 Iparamerikak kanala eraikitzeko interesa atera: bi proiektu proposatzen dira.

1825 John Quincy Adams, EB-ko presidentea izango zena, beste proiektu bat aurketen du.

San Carlos munizipio batean bilakatzen da.

Ertamerikako Kongesu Federalak Nikaraguako kanalaren beste proiektu bat proposatzen du, hala nola 
eraikuntza nolakoa izango zen esanaz.

1826 Estatu Batuetako gobernuak ofizialki ertamerikatik kanal bat irekitzeko beharra aurkezten du. 1781. Urtean 
egin zen Nikaraguako kanalaren proiektuaren aurrekontua aurkezten da: 5 milioi dolar.

1829 Liberalak Río San Juan ibaitik sartzen dira “La Perla” itsasontziarekin eta El Castillo eta San Carlos hartzen 
saiatuko dira.

1833 Itsasoarteko kanalaren eraikuntza Sozietate Holandar bati ematen dio Asamblea Legislativa de Nicaragua-ko 
buruak. 

1836 Ertamerikako Federazioaren buruak John Baily eta Juan Batres ingeniariei kanala aurrera eramateko 
posibilitateen inguruko estudio bat egitea eskatzen die. 

1838 Nikaraguako estatuaren lehenengo konstituzioa. Kanalarentzako inbertsionistak bilatzen dira Eurpoa eta 
Estatu Batuetan.

1846 Napoleon III-ak Nikaragua “etorkizuneko konstantinopla” bezala izendatzen du.

1848 Miskitoen erasoak: San Juan del Norte, El Castillo eta San Carlos hartzen dute denbora labur batez.

1848 Nueva Granadako (Colombia) tratatuan Esttu Batuei Panamako estatuan kanala aurrera eramatea uzten dio. 

Franklin Pierce EB-ko presidenteak Californian urrezko metegiak daudela esaten du, Río San Juan 
ibaiarentzako eragin zuzenak sortuz.

1849 “American Atlantic and Pacific Canal Company” enpresa sortzen du, Río San Juan ibaitik igaroko zen 
kanalaren eraikuntzarekin hasten direnak (ikasketa topografikoak egiten, eta abar). Aurrekontua 31.538.319 
dolarretakoa da.

1850 “Orus” eta “Director” San Juan ibaiko bidearen lidearen lehenengo zerbitzariak dira. Lehenengoa San 
Juan ibaian geratzen da (oraindik bere arrastoak ikusi ahal dira). Bigarrena Granadara heltzea lortzen du, 
zaitasun askorekin (hilabeteetako atzerapenarekin, alegia).

Urte osoan zehar 1.500 bidaiari igarotzen dira Nikaraguako “Ruta de Transito”-tik. Panamakotik, aldiz, 
15.500.

1852 “American Atlantic and Pacific Canal Company” enpresak bere aurrekontua amaitzen du: 32.000.000 dolar. 
Bankuek ez dute dirua jarri nahiko.

1857 El Castilloko gotorlekua, trintxerak eta bateriak berritzen dira. 

San Carlosko gotorlekua eraberritzen da. 

Costa Ricak San Carlos itzultzen dio Nicaraguari, bere boterean El Castillo eta San Juan del Norte mantenduz.

1858 Nikaraguatik kanalaren gauzatzea Frantziaren eskutik, Nikaragua eta Costa Rica, Frantzia eta Britainia 
Handiaren babespean egotearen truke. 

Costa Ricaren eta Nikaraguaren arteko mugak ezartzen dira. San Carlosetik El Castillo eta 3 milla geroraino 
Río San Juan ibaiko hegoaldean 2 milla Nikaraguakoentzat izango zen. Hemendik aurrera San Juan del 
Norteraino ibaiaten hegoaldeko muga izango da mugakide. 

1861 Kapitain Iparamerikar batek (P.C.F West) “Central American Transit Company”-ren eskutik ibaiaren 
dragaketa ikasten hasten da. Gobernuak ez dio uzten.

Estatu Batuetan Sezesio gerra (1865.urtera arte).

1862 Ruta de Transito irekitzen da berriro “Central American Transit Company” konpainiak bideratuta. Zerbitzu 
irregularra, bidaiari gutxi eta itsasontzi oso kaxkar eta zaharrak. Gainera, ez ditu segurtasun politikoak: 
Guatemala eta Salvadorren arteko gudan zehar soldadu Honduratarrak Granada gartzen dute Central 
American Transit Company-ren laguntzarekin. Horri esker jarraitzen dute Ruta de Transitorekin.

1863 Lurrikarak ibaian. Sakonera 3m-tara mugatzen da. 

1865 Kanala egiteko azterketa gehiago: konturatzen da Estatu Batuetako kapitain bat Río San Juan ibaiko uraren 
%92-a Río Colorado-tik irteten dela (Costa Rica), San Juan del Norteko itsasadarretik uraren %8-a bakarrik 
joanaz. Gainera, 1857-an ibaiak 7m-tako sakonera bazuen momentu horretan 3m besterik ez luke izango. 

Hori dela eta Monkey Point proposatzen da portu base moduan eta trasbordoak Colorado, Raudal de 
Machuca, Raudal de El Castillo eta Raudal de El Toro-n. 

Bestela, bigarren aukean, trenbidea egin Monckey Point-etik San Miguelitora, ostean  lakutik El Realejora 
joateko. 

1866 Estatu Batuen kongresuak kanalaren inguruko informe kontrajarri bat aurkezten du.

1867 Mearraren garapenerako trenbideen bidezko proposamena.

Pim britaniar komandandanteak 187km-ko trotxa bat irekitzen du trenbide bat jartzeko asmoarekin. Diru 
faltarengatik bertan bera uzten du.

1868 “Central American Transit Company” “Ruta de Trásito”-aren azken bidaia egiten du. Guztira, 14 urtetan 
zehar 81.448 pertsona New York San Franciskora eta 75.079 San Franciskotik New Yorkera. 

1869 Suezeko kanalari hasiera ematen zaio. 

1872 Río San Juan ibaitik igaroko den kanal baten ikasketak eskatzen ditu Gran presidente iparamerikarrak.

1873 Geografo alemaniar batek Monkey Point eta San Miguelitoren arteko trenbide sare bat proposatzen du. 

1887 Lehen mailako ikasketak derrigorrezkoak eta doainikoak bilakatzen dira.

1878 Corinto, Chinandega, León eta Puerto Momotombo lotzen duen trenbide sarearen eraikuntza hasten da.

1882 Karl Bollalliusek Río San Juan ibaiaren bisita bat egiten du. Inmaculadako gotorlekuak guarnizio txiki eta 6 
kanoi ditu. San Carloseko gotorlekuan (hiriak 1.000 biztanle izanda) 20 soldadu eta 2 kanoi daude, ruinetan 
dagoen gotorlekuan.

Francisco Alfredo Pellas “Victoria” itsasontzia abian jartzen du (200Tn, 50 pertsona), San Juan del Norte – 
Granada bidaiak egingo dituenak. 75 urtez egongo da martxan, estatu osoaren sinbolo izanik.  

1883 Sonnersten ingeniariaren informe berria, Atlantikoaren eta Nikaraguako lakuaren arteko trenbidearena. 

1885 Nikaraguatik igaroko den kanal interozeanikoaren eraikuntza hasi: 115km ibai, 66km kanal eta 75.000.000 
dolarreko aurrekontua.

1888 Managua, Masaya eta Granadaren arteko trenbidea. 

1890 Nikaraguak guztira 423.199 biztanle ditu Gustav Neiderling-en arabera.

1891 San Juan del Norteko badian lehenengo dragaren kokapena.

1893 José Santos Zelaya boterera heltzen da. 36 urte iraun duen gobernu kontserbatzailearekin amaitu eta 
hurrengo 17 urte liberalekin hasi. Geldirik zegoen kanalaren eraikuntza abian jarri berriro. 

Finantziazio faltarengatik kanalaren eraikuntza gelditu: 4Km kanal, 20km trenbide, telegrafoa San Juan del 
norte – El Castillo.

1894 Nikaraguako konstituzio berria aldarrikatzen da.

1898 Espainiak bere azkeneko kolonia amerikarrak galtzen ditu, Kuba eta Puerto Rico (Estatu Batuek okupatzen 
baitituzte).

1899 Hirugarren aldarrikapen kontserbadorea

1900 Kanalaren azterketa berriak (EEBB-ren eskutik)

San Carloseko gotorlekua berreraikitzen da. 

Managuako eta Leongo trenbideak lotzen dira.

1902 Martinica irlako Mont pelée-ko sumendiaren erupzioak zailtzen du kanalaren eraikuntza, sumendien erasoak 
dituen estatua delako. Behin betiko erabakitzen da Panamakoa egitea Nikaraguakoa baino. 
Argi elektrikoa Managuan.

1903 Kontserbadoreen erebuelta: “victoria” itsasontzia hartu, hala nola Morrito, San Miguelito, San Carloseko 
gotorlekua, Solentiname eta Ometepe. Estatuak errebuelta hori gelditzen du.

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

Gerrateak Gertakizun historikoak Kanal interozeanikoaren 
inguruan

Nelsonek egindako inmaculada concepción gotorlekuaren irudia. 
Ikus Ingalaterrako ikurrina gotorlekuan

XVIII mende amaiera edo XIX mende hasierako gudarako its-
asontzi baten ebaketa 

XVIII mende amaiera edo XIX mende hasierako kanoiak

Itsasoarteko kanalaren lehenengo proposamena 1823, Manuel 
Antonio de la Cerda-ren eskutik

Corintio portuan, Kafe eta egurra garraiatuko duten itsasontziak

Victoria itsasontzia

El Castillo 1856

San Juan del norte 1888

San Juan del norten Dragak ibaia sakonagoa egiten itsasoarteko 
kanalarentzako

Nikaragua Steamdhip Company ofizina

San Juan del Norte transitoaren garaian

Transitoaren garaian egiten ziren ibilbideak

Hollembeck itsasontzia, Transitoaren garaian

Transitoaren garaiko tiketa
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1904 Finantzaketa Ingeles eta japoniarra EEUU-ko kanalaren monopolioa ekiditeko. 

1909 Kontserbadoreen errebuelta (Iparamerikarren laguntzarekin). Gobernatzaileak (Zelaya) errudunak hartu eta 
exekutatu. Tentsioa nabari handitzen da EEBB-rekin.

1910 Juan José Estrada kontserbakorra, Iparamerikarren tropekin boterean jartzen da. 17 urte iraun duen gobernu 
liberalarekin amaitu. 

1911 Banco Nacional de Nicaraguak “Cordobak” ezartzen ditu moneta bezala. 

1914 Panamako kanalari hasiera ematen zaio.

1920 Diego Manuel Chamorrok Nikaraguako presidentzia hartzen du.

Nikaraguak urte honetan 638.000 biztanle ditu.

1924 Carlos Solórzano kontserbadoreak Nikaraguako presidentzia lortzen du.

1925 Emiliano Chamorrok “El Lomazo” estatu kolpea egin eta errepublikaren boterea lortzen du. 

Liberalen eta kontserbakorren arteko guda nabaria da.

1929 Augusto Cesar Sandinoren proposamena Nikaraguako kanalarentzako, finantziazio latinoamerikarrarekin.

EEBB-k Nikaraguan kanala eraikitzeko beste proposamena: San Carlosetik Río San Juan ibaiaren paraleloan 
Raudal de Machucaraino. Gero ibaitik beretik. Aurrekontua 722 milioi kanalarentzako eta 50 milioi 
defentsarako. 1934 Anastasio Somoza (Nikaraguako Guardia Nacionalaren buru) Augusto C. Sandino hiltzen du.

1936 Anastasio Somozak boterea hartzen du, bere familiarrek osatutako gobernua hasten delarik. 

1939 Anastasio Somoza Franklin Rooseveltekin hitz edin Río San Juan kanalizatzeko.
 
San Carlosen planta elektriko bat ezartzen da. Horrek legenengo fabrikak erakartzen ditu. 

1956 Leonen, eraso batean Anastasio Somoza hiltzen dute. Bere seme Luisek karguarekin jarraitzen du. Azken 
honen seme den Anastasio Guardia Nacionalaren buru. 

San Carlosen Río San Juaneko lehenengo ospitalea eraikitzen da. 

1958 San Carlosen ur edangarriaren eta ur zikinen azpiegiturak ezartzen dira. 

1960 San Carlosen lehenengo banketxea ezartzen da.

Río San Juaneko biztanleria %7 hazi da. Aurreko bost urteetan %0.45.

1961 Río San Juan ibaiaren inguruko egurraren exportazio masiboa.

1963 Managua – Rama errepidea amaitzen da (eragina Río San Juaneko garraioarentzat).

Nikaraguako biztanleria 1.835.600 pertsonetakoa da.

1971 San Carlosen erdi mailako irakaskuntza institutua irekitzen da.  

1972 Sare elektrikoa San Carlosera heltzen da.

Managuan izugarrizko lurrikara.

1977 Río San Juan departamenduak Nikaragua osoaren PNB-aren %0.92a emaren du soilik. Ez da lurreko 
komunikabiderik existitzen. 

Eraso sandinista San Carloseko kuartelari.

1979 Anastasio Somozak ihes egiten du eta Revolución Popular Sandinistaren garaipena ematen da. San Carlos 
eta San Miguelitoren kuartelak hartzen dira. 

Berreraikipen Nazionalaren gobernu berria eratzen da.

Somozaren lurrak hartzen dira (Río San Juan ibaiko lur emankorren %80a).

1980 Río San Juaneko lehenengo irratia San Carlosen.

1981 “Campaña Nacional de Alfabetización” Río San Juanen: Analfabetizazio tasa %96tik %32ra.

Río San Juanen 69.630Ha ematen zaizkie 2.500 familiei.

Granada, San Miguelito eta San Carlosen arteko itsas loturak jartzen dira. 

Instituto Agropecuario de Las Azucenas San Carlosen.

1982 Managua – Rama – Acoyapa  - San Carlosen arteko asfaltuzko errepidea hasi.

Río San Juan regioa sortu, 6 munizipioekin: Morrito, El Almendro, San Miguelito, San Carlos (kapitala), El 
Castillo eta San Juan del Norte.

1983 Bigarren mailako hezkunza Morrito eta El Castillon.

Costa Ricatik kontrairaultza indarren erasoa. 

1984 Ikastola normala eratzen da San Carlosen.

San Carloseko alde zaharrean sutea: 56 eraikin eta 333 pertsonetan eragina.

1985 Acoyapa – San Carlos errepidea amaitzen da.

1986 Río San Juan 38.245 biztanle ditu.

“Reforma Agraria”-ri esker lur emankorren %53 estatuarenak dira, %21 kooperatibena, %20 jabe txikiena 
eta %6 jabe handienena.

1987 Río San Juan da Nikaraguan analfabetismorik ez duen lehenengo lurraldea.

1993 Inmaculada Concepcion gotorlekua eraberritzen da, kooperazio hispanonicaraguensearekin. 

Sare elektrikoa El Castillo munizipiora heltzen da, Boca de Sabalosera.

Telefonoa ezartzen da El Castillon.

1995 Sare elektrikoa El Castillo herrian ezartzen da. 

Granada, Solentiname eta San Carlosen arteko “hidrofolisak”, 3 ordutako ibilbidean.

San Juan del Norteko leku historikoak berreskuratzen dira.

Sektore ekoturistikoaren apostua: Hotelak San Miguelito, San Carlos, Solentiname, San Pancho, Rio Batola 
eta El Castillon.

2001 Hegoaldeko fronteran 2.319 mina kendu ziren: “Territorio libre de minas”.

2003 UNESCOk Nikaraguako hego ekoaldea “Río San Juaneko Biosferaren Erreserba”tzat hartzen du.

2004 Río San Juaneko biztanleria 85.700 pertsonetakoa da.
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Gerrateak Gertakizun historikoak Kanal interozeanikoaren 
inguruan

“El 93” trena, lakuaren iraultzan

San Carlos, 70. hamarkadan

Nikaraguako etxe tipiko baten itsura

Nikaraguako etxe tipiko baten itsura

Sandinisten Tropak Río San Juanen

Albergue Ecoturismo Municipal El Castillo, 1993

Granadako gaztelu zaharra

Leon-go etxebizitza planoa

Joan urakanaren osteko basoen itsura

San Carloseko gotorlekua San Carloseko gotorlekutik lakuaren ikuspuntua San Carloseko gotorlekutik Ibaiaren ikuspuntua

San Carloseko gotorlekua lakutik (2)San Carloseko gotorlekua lakutik (1)

San Carloseko gotorlekua deskribatzen diren egunkariak. Hilabetero idatzi ohi ziren eta Rio San Juan 
ibaian gertatzen zirenak argitaratzen ziren. 
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San Carlos hiria Rio San Juan departamentuaren 
hiriburua da. Nahiz eta 15.000 bat biztanle inguru 
izan. departamendu osoaren hiririk handiena da 
alde handiarekin. 1.462 km2-ko azalera hartzen du 
baldin eta Solentiname uhartedia eta Los Guatuzos 
errefugio naturala kontuan hartzen badira.
Hiriaren jaiotze data 1526. urtean izan zen Nueva 
Jaén izenpean baina abandonatua izan zen eta ostean, 
XVII. mendearen bigarren zatian gotorlekuarekin 
batera San Carlos jaio zen, 1666. urtean.
 

Duela urte batzuk San Carlos batez ere Costa Ricara inkognito 
moduan pasatzeko azken pausua bezala ezagutzen zen, 
Nikaraguako ahultezi ekonomikotik urrun Costa Ricako kafe 
landaketetan lan egiteko joan nahi zutenen imigranteek, batetik 
bestera igaro diren diktaduren iheslariak eta abarrek soilik 
bisitatzen zuten hiria baitzen. Hau orokorrean El Castilloko 
Inmaculadako fortaleza berriztatua izan zen arte mantendu egin 
da eta orduan soilik “turismo” hitza agertzen hasiko da hirian. 
Oraingo honetan bisitariak beste mota batzuetakoak izaten hasiko 
dira eta, hauen beharrak ahalik eta hoberen asetzeko, Inmaculada 
fortalezaz gain bertako historiarekin edota naturarekin beste 
ekintza turistiko batzuk abian jartzen hasiko dira, Río San Juan 
erakarpen turistiko nahiko ezaguna bihurtuz. 

SAN CARLOS, RIO SAN JUAN
 Gotorlekutik hirira
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Udaletxea kanpotik Ospitalea Erdiguneko parkea

Fortalezarako sarrera

Nikaraguako goreneko baseball ligako Estadioa

Eliza

Aisigune Komertziala

GasolindegiaMerkatuaBus geltokia

Lehen eta bigarren hezkuntza eskola Plikiroldegi berria Udaletxea barrutik

Bankua

Lehen Hezkuntza eskola

San Carlos hiria, Rio San Juan departamenduaren buru izaink, zerbitzu gehienez gozatzen duen hiria da. Gaur egun ospitale, lehen eta bigarren 
mailako eskola, banketxea, supermerkatua eta abarrez gozatzen du. Zerbitzu hauek an Carlosen “berriak” direla esan daiteke, 1956ean ez 
baitzuten ezta osasun zentrorik ere.
Azken urteotan agertutako garapene artean aipatu beharreko bat hirigintza departamentua da. Duela bost urte arte udaletxeak ez zuen 
hirigintza mailako kudeaketak egiteko esparrurik. Gaur egun, nola ez, oraindik sortzen ari den departamentu bat da eta, nahiz eta txikia 
izan (arkitekto eta katastroa baitute soilik) garrantzi handia hartu behar duen departamendua da. San Carlosen gertatzen ari den hazkunde 
demografikoak auzo berrien beharra izango du eta horregatik beharrezkoak izango dira erabaki egokiak hartzea handitze prozesu hori ahalik 
eta orekatuena eta egokiena izateko.
Gainera turismoak indar asko hartzen hasi du eta, nehiz eta arlo ekonomikoarentzako egokia izan, sektrore tertziarioa kontrolatua izan 
beharko da gerora sortu ditzakeen arazoak ekiditeko. Adibide moduan, alde zaharreko auzoan (sektore tertziario gehien dagoen eremua) 
eraikinen altuera limitatu beharko da, gotorlekuaren bista historikoak eraikinengatik interferituak ikusi daitezkeelako: zarata bisuala, ondare 
paisajistikoari kalte izugarria. 
Beste alde batetik hiri zerbitzuen baldintzak hobetu behako dira, saneamendu sistema hiri osoan jarri, errepide eta espaloi gehienak berritu 
beharko dira, telekomunikazio eta argiztapenak lurperatu, eta abar handi bat. 
Beraz, San Carlos asko aldatu den hiri bat da baino, esan daiteke aldaketa hau ez dela ezta hasi ere egin. 

SAN CARLOS, RIO SAN JUAN
San Carlosek dituen zerbitzu, gaitasun eta etorkizuna
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SAN CARLOS, gotorlekuaren garapena.
San Carlosen gaapen historikoa gotorlekuarengatik baldintzatua hasieratik. 
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GOTORLEKUAREN eragin eremua
Gotorlekuaren partzelari zuzenean eragiten dioten 

eremuen analisia 
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GOTORLEKUA 
Gaur egungo egoera eta programa
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ONDARE HISTORIKOA 
Nolakoak ziren garaiko gotorlekuak?

San Carlos de Austria gotorlekua, Florida, 1698
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ONDARE PRAGMATIKOA 
Nolakoa izan zitekeen eta nola dago gaur egun?
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ONDARE SINBOLIKOA 
Gotorlekuen izaera (1)

Gotorlekuak lekua defendatzeko balio dute. Horregatik paisaian potentzia bat erakusten zuten, bolumetria arrogante baten moduan. 
Helburua intimidatzea da,  erasotzailea kongojatzea. 

Gaur egun lakutik ez da gotorlekua antzematen, jada paisaian desagertua ikusi delako. Proiektuaren ezaugarrietako bat oso bolumetrikoa 
izan behar duela da. Nahiz eta garaiko egitura sistematik aldendua egon, ondare bolumetrikoa mantendu nahi izan da. 

Hala ere, nola egin lehen ZEHARKAEZINA zen eraikin bat oraingo honetan SARTZERA GONBIDATU behar bazaitu?
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Gotorlekuen beste helburu bat KONTROLA izango da. Bai lakua bai ibaia eta bai lautada erabat kontrolpean izan nahi duen eraikin bat da 
edozein momentutan gertatzen ari denaren inguruko guztia ikusi ahal izateko. Hain da horrela, gotorlekuaren inguruko zuhaitz guztiak 
kendu zirela GLACISa izateko: kasu honetan ibaitik gotorlekuraino doan eremu lau gorakor ahalik eta zabalena. San Carlos hiria, urteak 

aurrera joan ahala, glacis horretan hazi egin da. 
Kasu honetan ONDARE BISUALAZ ari gara eta horregatik garrantzitsua da hiri guztiaren altuerak mugatzea, gotorlekutik lakura eta 

ibairainoko bisualak ez galtzeko. 
Proiektuak ondare bisual hori mantenduko du, bisitariak “paso de ronda” batean egongo balitz bezala, inguru guztiaz disfrutatuko du. 

ONDARE SINBOLIKOA 
Gotorlekuen izaera (2)
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Gotorlekuak beste bi kontzeptu landuko ditu. Alde batetik erasotzailearen esperientzia egongo da, gotorlekua babestu nahi duenak jarritako 
zaltasun guztiak gainditu beharko baititu. Momentu hori TENTSIOZ betea egongo da, ezjakintasunez betetako esperientzia. Nondik joan? 

sarrera non dago?
Beste alde batetik gotorleku baten plazak eskeintzen duen kontzeptua landu nahi da. Plazan dagoenak gotorlekura sartzeko aukera izan 

duena da, garaile atera da eta hemendik aurrera BABESA, LASAITASUNA dator. Horregatik erdiguneko eremu horren oreka, kontrola eta 
babesa landuko da.

ONDARE SINBOLIKOA 
Gotorlekuen izaera (3)
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PROIEKTU ESTRATEGIAK
Proiektuaren ideiari jarraituko dioten kontzeptu desberdinak
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MODULOA
Proietuaren oinarri den modulo baten axonometria zatitua
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AXO
Proiektuaren ulermenerako axonometria
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BEHE SOLAIRUKO OINA
E: 1/300
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LEHENENGO  SOLAIRUKO OINA
E: 1/300
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ESTALKI OINA
E: 1/300
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A - A’ EBAKETA
E: 1/150
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B - B’ EBAKETA
E: 1/150
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ALTXAERAK 
E: 1/300
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ALTXAERAK 
E: 1/300
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EBAKETA FUGATUA 
E: 1/100
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ERAIKUNTZA XEHETASUNA (1)
E: 1/30
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ERAIKUNTZA XEHETASUNA (2)
E: 1/30
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INSTALAZIOAK
Estrategia klimatikoak: Atreztapena eta Termika

Nikaraguako klima tropikal hezea da orokorrean eta are gehiago San Carlose bezalako 
eremuan non, ibai eta lakutik gertu, osto zabaleko baso artean kokatzen den. San Carloseko 
klimak aldaketa gutxi jasaten ditu udaren eta neguaren artean edo, hobeto esanda,  sasoi 
euritsuaren eta sasoi sikuaren artean, hurrenez hurren. Tenperatura media 25ºC-takoa 
izango da gutxi gora behera, garai sikuan 27ºC eta hezean 23ºC izanik. Honek erabateko 
eragina dauka diseinatzerako orduan, bestela, bizigarritasun egokia zalantzan geratu daiteke. 
Klima mota hauetan kontuan hartu beharreko estrategia klimatikoak batez ere sentsazio 
termioaren inguruan izango dira. Pentsaezina da helburua eraikina hozteaizatea, pertsonak 
hoztu behar baitira, aireztapenaren bidez. Tenperaturak ahalik eta jasangarrienak izateko 
hainbat faktore kontuan hartu izan dira proiektuan:
 1-. Ahalik eta azalerarik gehienean lurzoru biguna jartzea. Horrek lagunduko du 
landaredi gehiago egotea eta gainera, lurrak beroa xurgatu egingo du irradiatu baino lehen.
 2-. Landareria. Zuhaitz tropikalek azalera handia hartu ohi dute. Horrek itzal 
izugarria eskeiniko du, hala nola freskotasuna ere. Horregatik hiru landae gune jarri dira: patioa, arrapalaren eta karga-hora historikoaren 
artean eta bolumen itxien paraleloan. 
 3-.  Itzala: Eraikin itxia estalki baten barruan dago sartua. Modu honetan, eguzki izpi zuzenak ekidiko dira barne espazio freskoago 
bat lortuz. 
 4-. Aireztapen gurutzatua:  Estalkiak irradiatuko duen bero kantitatea aireztaenarekin batera kanporatu egingo da. Aire hotza beheko 
aldetik sartu eta eraiinaren formak berak lagunduko dio, berotzen doan bitartean kanpora berriro ateratzera.
 5-. Masa termikoa: Espazio itxiak estalkipean daudenez, masa termikoa erabili daiteke barne espazioen tenperatura konstanteago 
mantentzeko. 
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Proiektuaren gune hezeak “bastioietan” egongo dira, hau da, taberna, 
liburutegi eta Garapen agentzian. Hauek gainontzeko erabilera 
guztietarako ere balioko dute izan ere, nahiz eta liburutegia itxita egon 
komunak irisgarriak izaten jarraituko dute. 

Euri urak ondo pentsatuak egon behar dira klima hauetako edozein 
proiektutan. Tormenta tropikalek ur kantitate handiak askatzen 
dituzte erraz ebakuatu beharrekoak. Horregatik zorroten bat jarri da 
70m2 sabai bakoitzerako. 

Ur hornidura gune hezeetaraino iritsiko den instalazioa da. Ibilbide 
perimetralak berak izango du kutxa bat non instalazio guztiak joango 
diren. Gaur egun ur hornidurarako andela gotorlekuan bertan koka-
tua dago baina lekuz aldatuko da garaiera handiagoa duen eremu 
batera. Hori dela eta suposatuko da presio nahkoarekin helduko dela. 
Hala ere, ponpa bat behar izatekotan sarreran kokatuko litzateke, 
eskeman ikusten den moduan. 

Ur grisen saneamenduaren eskema ur hornidurarena bezalakoa 
izango da, izan ere, ibilbide perimetralaren azpian dagoen kutza 
erabiliko da horretarako. Ur zikin hauek landareen bidezko trata-
mendu planta batera helduko da non zikinkeria kentzen joango den 
ibaira %99.9-ko purutasunarekin isuri baino lehen. 

INSTALAZIOAK
Euri urak, ur hornidura eta saneamendu eskemak


