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Pakea Bizkaiak hirugarren espedizioko azken nabigazioari 

aurre egingo dio 
 

Euskal belaontzia gaur abiatuko da Montevideotik. Atlantikoa zeharkatzeko lau aste inguru 
emango ditu Antartikara eraman duen espedizioa Bilbon amaitu aurretik. Aste honetan zehar, 
tripulazioa Montevideon izan da. Bertan, haien bisita departamentu arteko interesekotzat jo da. 
Hiriko intendentak, Ana Oliverak, harrera egin zien eta baita Haize Hegoa Euskal Etxeko 
ordezkariek ere.  

 
Pakea Bizkaiak Antartikaraino eraman duen espedizioaren azken nabigazioari aurre egingo 

dio. Belaontzia Bilbotik abiatu zen pasa den urriaren 7an eta gaur Montevideotik abiatuko da 
Atlantikoa zeharkatzeko behar dituten lau asteko nabigaziori ekinez.  “Zailtasunak hainbat izango 
dira: Santa Helena antizikloiaren ekialdean kokatzea lortzea hegoekialdeko haizeekin nabigatzeko; 
barealdiak zeharkatzea; haize alisioen kontra bolinara joatea; eta, azken astean bai Galiziako eta 
bai Portugaleko kostetan ohiko baldintza zailei aurre egitea. 5.500 milia beti dira zailak”, dio Unai 
Basurko patroiak.  
 

Ontzia abiatzeko prest dago. Pakea Bizkaiako sotoan 300 litro ur edangarri eta bestelako 
erabilgarritasuna duten 1200 litro ur daude. Arroza, pasta, lekaleak, zerealak eta gailetak dira 
horrelako bidai luze bati aurre egiteko oinarrizko elikagaiak, besteak beste.  
 

Aste honetan zehar tripulazioa Montevideon izan da eta horien bisita departamentu arteko 
interesekotzat jo da. Geldialdi horrek helburuen artean, Montevideo eta Durango arteko 
harremana estutzea zegoen. Tripulatzaileek Uruguayeko hiriko intendentari, Ana Oliverari, 
Durangoko Udaleko opari bat eman zioten otsailaren 18an (astelehena). Durangon aurkitutako 
Mikeldi eskultura piezaren erreplika bat da. Erromatarren aurreko jatorria du eta lau hankako 
animalia bat irudikatzen du. Hurreratze horren arrazoia Montevideoko fundatzailea Durangoko 
Bruno Mauricio de Zabala izanagatik eman da. Bere aldetik, Montevideoko intendentak plaka bat 
eman zion Basurkori. “Pakea Bizkaiako tripulazioarentzat Euskadi eta konkretuki, Durangoko 
enbaxadore apalak izatea momentu zehatz honetan pribilegio bat izan da. Intendentak harrera 
bero batez hartu gintuen eta asko eskertu zuen Durangoko Udaletik bidalitako Mikeldia. Bi herrien 
arteko harremana indartzeko erabilgarria izatea espero dugu”, dio Basurkok. 
 

Harrera eta gero, Pakea Bizkaiako kapitainak 50 pertsonen aurrean hitzaldia eman zuen eta 
horretan buru duen gizarte hezkuntza-proiektuaren helburuak azaldu zituen eta baita egindako 
espedizioen berri eman ere, besteak beste. Bestalde, 70 pertsona inguruk belaontzia bisitatu zuten 
eta espedizioan zehar bizitako esperientziak ezagutu zituzten.  
 

Tripulazioa Haize Hegoa Euskal Etxeko ordezkariekin harremanetan egon zen ere eta horiek 
oso harrera bero batez hartu zituzten. Eusko Indarra dantza taldeak ohorezko aurreskua dantzatu 
zien Montevideoko portura iritsi zirenean otsailaren 15ean (ostirala) eta gero, ongietorria emateko 
afaria antolatu zieten. Montevideoko euskal komunitatearen zati bat egunero izan da beraiekin 
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harremanetan. Aurreko geldialdietan, Pakea Bizkaiako tripulatzaileak Buenos Aires, Necochea, 
Bahía Blanca eta Puerto Madryneko Euskal Etxeetako ordezkariekin izan dira ere. “Argentinara 
iritsi ginenetik duela hiru hilabete, harrera beroekin hartu gaituzte bisitatu ditugun lurraldeetan. 
Bagenekien aurtengo espedizioa nahiko hunkigarria izango zela. Espero genituenak baino harrera 
beroagoak jaso eta lagun gehiago egin ditugu Atlantikoaz bestalde”, azaldu du Basurkok.  

 
Azken nabigazioan, Unai Basurko kapitainaz gain, Valentin Basañez argazkilaria (Araba), 

UPV-EHUko Nautika eta Itsas Garraioko ikasle diren Ekaitz Rivas (Bizkaia), Iker Arriaga (Bizkaia) eta 
Aritz Ortega (Araba) ontziratuko dira, hala nola itsas ingeniari teknikoa den Borja Villagran 
(Gipuzkoa) eta Itsas Nabigazioan diplomatua den Laura Terceño (Bizkaia). Gonzalo Terceño 
bigarren kapitaina eta Andrea Ruiz, Hezkuntza koordinatzailea, Euskadira itzuliko dira aurtengo 
heziketa materiala prestatzeko, hala nola eskola eta ikastolen bisitak.  
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