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 E K I N E A N

“Zortea bilatu eta zaindu duen neska naiz”
Telekomunikazio-ingeniaria 

 Lorea Argarate Zubia  

UPV/EHU Kultura Zientifi koko Katedrarekin 
lankidetzan egindako atala.

 Ana Galarraga Aiestaran
  Elhuyar Zientzia 

Batek baino gehiagok “Las Tea Party DJs” bikotearen kidee-
tako bat delako ezagutuko du Lorea Argarate Zubia, eta 

ez du susmatu ere egingo zientzialaria denik, baina, hark dioe-
nez, betidanik gustatu izan zaio zientzia. Gurasoak ere zien-
tzia-zaleak omen dira; horren erakusgarri, etxean beti izan 
dute Elhuyar aldizkaria. 

Hala ere, ezin du ezkutatu musikarekiko grina: “Musika-mota 
pila bat gustatzen zaizkit, eta talde askotan eta jende desber-
din askorekin jo dut”. Hala, unibertsitate-mailako ikasketak au-
keratzeko garaia iritsi zitzaionean, Fisikaren alde egin zuen. 
“Musikaren alderdi � sikoa ezagutu nahi nuen, uhinak eta hori 
dena. Fisika ikasita, dena jakingo nuela pentsatzen nuen”.  Ala-
baina, laugarren urtean utzi egin zuen Fisikako karrera. “Nik 
gauzak egiteko ikasi nahi nuen Fisika, ez Fisikaz hitz egiteko, 
eta han ez genuen ezer egiten”. 

Aldi berean, musika elektronikoarekin hasi zen: “Ni klarinete-
jotzailea naiz, eta nire ametsa klarineteak egitea zen. Baina 
hori oso garestia da. Orduan musika elektronikoa deskubritu 
nuen, eta oso merkea eta erraza dela ikusi nuen, neuk egiteko 
modukoa”. Horrela ezagutu zuen zer zen elektronika eta zer in-
geniaritza, eta Deustuko Unibertsitatean beretzako moduko in-
geniaritza bat zutela ikusi zuen.

Ikasgaiak ez ezik, irakasleak ere gustuko izan zituen, berezi-
ki bat: Mari Luz Guenaga Gómez. “Lehenengo mailatik izan dut 
ondoan, eta beti lagundu dit aurrera eramaten nire nahiak. Be-
rez, hasieran hardwarean jarria nuen arreta, baina hari esker 
deskubritu nuen programatzeak ematen dituen aukerak. Nahi 
nuena egin nezakeen!” 

MARRA PARALELOAK BATU ZIRENEKOA
Lau urte igarota, gradu-amaierako proiektua egin behar zuen, 
eta hor batu zitzaizkion bere hiru pasioak: zientzia, musika eta 
hezkuntza. “Ordura arte, marra paraleloak ziren: beti zeuden 
oso hurbil, baina ez ziren elkartzen. Agian, perpendikularrean 
jartzen ziren, eta orduan gurutzatzen ziren, baina une horretan 
bakarrik. Gradu-amaierako proiektuan, bat egin zuten”. 

Hain zuzen ere, musikaren bidez haurrei programazioa ira-
kasteko jostailu bat garatu zuen, “Beatkids”. Kode irekian egin 
zuen, eta planoak eta material guztia eskuragarri jarri zituen; 
beraz, munduko edozein txokotan edonork egin dezake bere 
kabuz. Horrek erabat gogobete omen zuen, eta geroztik Deus-
tuko Unibertsitatean jarraitzen du, Learning Lab laborategian, 
ikerketa-laguntzaile lanetan. 

Aldi berean, Deustuko Unibertsitatea eta Elhuyarren artean 
sortutako INSPIRA ekimenean parte hartzen ari da. Ekimena-
ren helburua neskengan bokazio zienti� ko eta teknologikoak 
sustatzea da, eta, horretarako, inspirazio-iturri edo eredu izan 
daitezkeen emakume profesionalen esperientzia jasotzen dute, 
lehen eskutik. “Esperientzia oso aberasgarria izan da niretzat; 
beste lan batzuekin alderatuta, oso pertsonala izan da, eta asko 
jaso dut”. 

Bukatzeko, norberaren jarrerak eta inguruak duten eragina 
nabarmendu nahi izan ditu: “Egun onak ez datoz bakarrik, 
egun onak “egin” egin behar dira eta gauzak egiteko ingurune 
oso ona eta proaktiboa izan dut. Zortea bilatu eta zaindu duen 
neska naiz”.•
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