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UDALATXEKO 
ANTZUETAKO ATXAK

ERNEGU BIDEA



71

277

Aramaion egiten dut lan, Debagoieneko 

Erakunde Sanitario Integratuan (ESI), eta 

Arrasatera joaten naizen bakoitzean Udalatx 

ikusten dut, eskalatzeko astirik ez daukada-

lako ernegatuta. Garagartza gainean dagoen 

hego-isuria, bere ezproi, horma eta ertzekin, 

eta Arrasatera begira dagoen ertza, Antzue-

tako atxak alegia. Hego isurian bide bat zabal-

du genuen, `Fisioen ezproia´, fisioterapeuten 

omenez. Antzuetako atxetan badago hornitu-

riko bide gozo bat, samurra, goiza pasatzeko 

modukoa. Baina aspalditik baneukan eskui-

nera dagoen ertza igotzeko asmoa, eta halaxe 

egin dugu oraingoan. Bide laburra, erraza, 

apala, baina aldi berean eskalada eskatzen 

duena, eta iltzeak erabili gabe igo duguna.  

`Ernegu´ jarri diot izena: amorrua, haserrea, 

errabia, despita, hisia. Medikuntzako ikasleak go-

goan, euskaraz ikasi nahi eta ezin duten horiek. 

Nola euskaldunduko osasungintza profesional 

euskaldunak sortu gabe? Erein gabe, zer itxaro? 

`Ernegu´ jarri diot izena, medikuntza ika-

si duen Bidane Petralandaren omenez, hiz-

kuntza (euskara) eta osasun-jarduna uztar-

tzen dituen lehenengo gradu amaierako lana 

aurkeztu zuelako EHUn, baita Dublinen ere; 

ez da gauza makala. Agian bide apala, eska-

sa, laburregia norbait omentzeko, izan ere 

merezi duenari bere mailan dagokiona opa 

behar zaio. Baina azken batean apaltasuna 

eskertzekoa da gurea bezalako ibilbide pro-

fesionalean.  Bidanerentzat, hortaz, bide txiki 

hau eskaintzen diogu, ikasketetan argia izan 

den bezala  itzaletan ere guretzat argia izan 

delako. Etorkizun oparoa  izan dezazun: ”I 

wish you light in the darkness always”.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Montes

Aramaion familia medi-
kua da Aitor eta Basaurin 
jaio arren, gaur egun Gal-
dakaon bizi da. 1988an 
hasi  zen eskalatzen, 
Atxarten eta Piriniotan 
hamaika eskalada egin 
ditu, eta bide bakan ba-
tzuk zabaldu Oriolen, 
Mugarran edo Udalatxen. 
2011n Gantzagako atxan 
istripu larria izan zuen.

"Antzuetako atxak Arrasatetik. `Ernegu (Bidanerena)´bidea
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BIDEAREN DESKRIBAPENA

Udalan autoa utzi, Uxarte sagardotegia-

ren parean. Udalatxera doan bidea jarrai-

tu, eta basoa amaitzen denean bidea laga 

eta eskuinera jo, Antzuetako atxak topatu 

arte. Lehenengo horma saihestu ezkerrera 

Azken luzera. Erraza, harri bikaina

UDALATX · ESKALADA
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dagoen tximinia-diedro zabal eta labartsu 

bat jarraituz, 10 metro ingurukoa. Arroka 

puskatua, hauskorra. Eskuinera dagoen er-

tza jarraitzea onena (III-IV-). Ezkerraldean 

bloke arriskutsua topatuko duzue, ordurako 

jausi ez bada; kontuz ibili. Ondoren segi 

zuzen, horma zatitzen duen erlaitz belartsu-

ra heldu arte, non bilgunea egin daitekeen 

(III, gero II). Erlaitzetik zuzen jarraitu (III-), 

aurrez-aurre; arroka bikaina eta segurua. 

Laster amaitzen da bidea, eta oinez jarraitu 

daiteke gailurreraino.  Bidea garbi utzi dugu, 

ez dago horniturik. Bide laburra, estetikoa, 

erraza, baina hasieran arriskutsua.

DATUAK

Zailtasuna: AD- (IV-), 50m.
Data: 2017ko uztailak 18.
Eskalatzaileak: Aitor eta Berna Montes.
Materiala: soka, kaskoa, zintak eta enpotradoreak.

Erlaitz bedartsuan


