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Javier	Alberto	Salazar	Castañeda	

	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	
	

Nací	en	Monclova	Coahuila	en	mayo	de	1969.	Soy	ingeniero	en	Electrónica	y	Comunicaciones	por	el	ITESM	y	maestría	

en	Teleinformática	por	la	UNAL.	He	ocupado	puestos	directivos	y	gerenciales	en	operadores	grandes	(ISP),	fabricantes	

(Cisco,	Ericsson)	e	 integradores	de	redes.	Formo	parte	del	Directorio	de	LACNIC	y	del	Comite	Consultivo	Externo	del	

NIC	Mexico.	Miembro	 de	 ISOC.	 He	 obtenido	 algunas	 certicaciones	 de	 la	 industria	 destacando	 Cisco	 CCIE	 y	 Uptime	

Institute	ATD.		

	
 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	

	

Soy	un	hombre	de	familia,	felizmente	casado	y	con	tres	maravillosos	hijos.	Soy	además	un	entusiasta	de	la	tecnología	

y	creyente	en	el	potencial	de	mi	país	y	de	toda	la	región.	DIsfruto	de	la	lectura	y	diversos	pasatiempos	como	el	dibujo.	

	

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Fui	pionero	en	la	introducción	del	Internet	a	México	siendo	una	de	las	primeras	conexiones	en	Latinoamérica.	Desde	

entonces	mi	carrera	profesional	ha	estado	vinculada	de	una	u	otra	manera	al	desarrollo	del	Internet	en	México	y	en	la	

región.	

Soy	ingeniero	de	profesión	y	de	corazón.	Me	gusta	estudiar	y	mantenerme	al	día	con	lo	avances	tecnológicos	en	redes	

y	ciberseguridad.	Algunas	certificaciones	que	he	obtenido	incluyen	Cisco	CCIE	y	Uptime	Institute	ATD.	

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	

Mi	 interés	en	el	 Internet	me	ha	acompañado	durante	 toda	mi	vida	profesional	 y	 con	LACNIC	he	 formado	parte	del	

Directorio	por	varios	años	y	participado	en	la	mayoría	de	sus	eventos.		

	
	



 

 

 ¿Cuál	es	tu	visión	de	LACNIC,	su	misión	y	el	papel	de	LACNIC	como	factor	de	desarrollo	y	crecimiento	de	la	
región?	

	

LACNIC	es	un	actor	muy	relevante	en	la	región.	Ha	tenido	y	tiene	un	papel	que	va	más	allá	de	su	rol	principal	como	

registro	de	direcciones	y	es	un	catalizador	del	desarrollo	de	la	comunidad.	Su	larga	trayectoria,	prestigio	y	diligencia	es	

un	referente	y	un	ejemplo	a	seguir.		

	
 ¿Qué	crees	que	es	lo	más	importante	que	aportarás	a	LACNIC	como	integrante	del	órgano	en	caso	de	ser	

elegido	y	qué	te	motiva	para	postularte	a	dicha	posición?	
	

Conocimiento	 del	 entorno	 y	 de	 LACNIC	 como	 organización	 en	 su	 rol	 hacia	 la	 comunidad	 y	 en	 su	 funcionamiento	

interno.	Independencia	en	mi	actuar	velando	únicamente	por	los	intereses	de	LACNIC.		

	
	

Ø Criterios	de	Idoneidad	Deseables	
	
	
Respuestas	 enviadas	 por	 el/la	 candidato/a	 a	 través	 del	 cuestionario	 de	 Incompatibilidades,	 Capacidades	 e	
Idoneidades:	
	
	

 Que	tenga	o	haya	tenido	algún	nivel	de	participación	en	órganos	electivos	de	LACNIC.	
	

Directorio	
	

 Que	participe	o	haya	participado	en	alguno	de	 los	 foros	 técnicos	de	 la	 región	 (FLIP6,	 Foro	de	Seguridad,	
Foro	de	Interconexión,	Foro	de	Operadores).		
	

FLIP	6	
Foro	de	Seguridad	
Foro	de	Interconexión	
Foro	de	Operadores	
Foro	Público	de	Políticas	
Peering	Forum	
Foro	Técnico	de	LACNIC	
	

 Que	 participe	 o	 haya	 participado	 u	 organizado	 eventos	 auspiciados	 por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	
ONtheMOVE,	AMPARO,	etc.).		

	
Evento	LACNIC	
Evento	LACNIC	/	LACNOG	
LACNIC	in	the	Caribbean	
	

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
entidades	titulares	de	recursos	numéricos	en	la	región	(asociados	LACNIC).	

	
He	 sido	 directivo	 en	 un	 operador	 ISP	 (Avantel,	 ahora	 Alestra)	 y	 empleado	 en	 varios	 integradores	 con	 recursos	 de	
Internet	(Micronet	de	Mexico,	SWI,	etc)	



 

 

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	

	
Actualmente	pertenezco	al	Directorio	de	LACNIC	y	al	Comite	Consultivo	Externo	de	NIC	MEXICO.	
	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
I	was	born	in	Monclova	Coahuila	in	May	1969.	I	obtained	my	degree	in	electronics	and	communications	engineering	at	
the	Monterrey	Institute	of	Technology	and	Higher	Education	(ITESM)	and	my	master’s	degree	in	teleinformatics	at	the	
National	University	 of	 Colombia	 (UNAL).	 I	 have	held	 positions	 as	 director	 and	manager	 in	 big	 operating	 companies	
(ISP),	manufacturers	(Cisco,	Ericsson),	and	system	integrators.	
I	am	a	member	of	LACNIC’s	Board	of	Directors,	NIC	Mexico’s	External	Advisory	Committee,	and	the	ISOC.		
I	have	obtained	some	industry-related	certifications,	of	which	those	from	Cisco	(CCIE)	and	Uptime	Institute	(ATD)	are	
worth-mentioning.	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	am	a	happily	married	family	man	and	I	have	three	wonderful	children.	Additionally,	I	am	a	technology	enthusiast	and	
a	believer	in	the	potential	of	my	country	and	my	region.	I	enjoy	reading	and	I	have	other	hobbies,	such	as	drawing.	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	 was	 a	 pioneer	 in	 the	 arrival	 of	 the	 Internet	 in	Mexico,	 one	 of	 the	 first	 countries	 to	 receive	 the	 service	 in	 Latin	
America.	My	career	has	been	somehow	linked	to	the	Internet	development	in	Mexico	and	the	region	ever	since.	
Both	my	degree	and	my	heart	say	I	am	an	engineer.	I	like	studying	and	being	up-to-date	with	the	advances	in	network	
and	cybersecurity	 technologies.	Among	the	certifications	 I	have	received,	 I	can	mention	those	 I	 received	from	Cisco	
(CCIE)	and	Uptime	Institute	(ATD).	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
My	 interest	 in	 the	 Internet	has	always	been	part	of	my	professional	 life.	Additionally,	 I	have	been	part	of	 LACNIC’s	
Board	of	Directors	and	took	part	in	its	activities	for	several	years.	
	
	

 What	 do	 you	 think	 of	 LACNIC,	 its	 mission,	 and	 the	 organization’s	 role	 as	 a	 driver	 of	 growth	 and	
development	in	the	region?	

	
LACNIC	is	a	key	stakeholder	in	the	region.	Its	role	has	always	gone	beyond	being	the	main	address	registry,	for	it	is	the	
catalyst	of	the	community’s	development.	Its	long	path,	prestige,	and	diligence	render	it	an	icon	and	a	role	model.	
	
	

 In	your	opinion,	what	would	be	your	greatest	contribution	to	LACNIC	as	a	member	should	you	be	elected?	
What	motivated	you	to	run	for	a	position	on	the	elective	body?	

	
Knowledge	of	the	environment	and	of	LACNIC	as	an	organization	playing	a	role	relevant	both	to	the	community	and	its	
internal	activities.	Autonomy	when	acting,	for	I	will	solely	work	in	support	of	LACNIC’s	interests.	
	
	

Ø Desirable	Suitability	Criteria	
	
	
Answers	submitted	by	the	candidate	through	the	Questionnaire	on	Incompatibilities,	Capabilities	and	Suitability:	



 

 

	
	

 Having	or	having	had	some	level	of	participation	in	LACNIC's	elected	bodies.	
	
Board	of	Directors	
	
	

 Participating	 or	 having	 participated	 in	 one	 of	 the	 regional	 technical	 forums	 (FLIP6,	 SecurityForum,	
Interconnection	Forum,	Network	Operators	Forum).	

	
FLIP	6	
Security	Forum	
Interconnection	Forum	
	Network	Operators	Forum	
Public	Policy	Forum	
Peering	Forum	
LACNIC	Technical	Forum	
	

 Participating	 or	 having	 participated	 or	 organized	 events	 sponsored	 by	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	 OnThe	
Move,	AMPARO,	etc.)	

	
LACNIC	event	
LACNIC-LACNOG	event	
LACNIC	in	the	Caribbean	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	 to	 organizations	 which	 have	 been	 assigned	 number	 resources	 in	 theregion	 (LACNIC	
members).	

	
I	 have	 been	 a	 director	 of	 an	 ISP	 company	 (formerly	 Avantel,	 now	 Alestra)	 and	 an	 employee	 for	 several	 Internet	
resource	integrators	(Micronet	Mexico,	SWI,	etc.).	

	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	to	organizations	that	are	part	of	the	regional	technicalcommunity.	

	
I	am	a	current	member	of	LACNIC’s	Board	of	Directors	and	NIC	Mexico’s	External	Advisory	Committee.	
	
	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	
Eu	nasci	em	Monclova	Coahuila	em	maio	de	1969.	Sou	engenheiro	em	Eletrônica	e	Comunicações	pelo	 ITESM	com	
mestrado	 em	 Teleinformática	 pela	 UNAL.	 Ocupei	 posições	 diretivas	 e	 gerenciais	 em	 operadoras	 grandes	 (ISP),	
fabricantes	(Cisco,	Ericsson)	e	integradores	de	rede.	
Faço	 parte	 da	 Diretoria	 de	 LACNIC	 e	 do	 Comitê	 Consultivo	 Externo	 do	 NIC	México.	Membro	 da	 ISOC.	 Ele	 ganhou	
algumas	certificações	da	indústria,	salientando	Cisco	CCIE	e	Uptime	Institute	ATD.	
	
	

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	



 

 

Sou	um	homem	de	família,	bem	casado	e	pai	de	três	filhos	maravilhosos.	Também	sou	apaixonado	pela	tecnologia	e	
acredito	no	potencial	do	meu	país	e	de	toda	a	região.		Gosto	de	ler	e	de	outros	hobbies,	como	desenhar.	
	
	
	
	
	
	

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	
Fui	pioneiro	na	introdução	da	Internet	no	México,	sendo	essa	uma	das	primeiras	conexões	na	América	Latina.	Desde	
então,	minha	carreira	profissional	está	vinculada,	de	uma	maneira	ou	de	outra,	ao	desenvolvimento	da	 Internet	no	
México	e	na	região.	
Sou	engenheiro	de	profissão	e	de	coração.		Gosto	de	estudar	e	manter-me	atualizado	com	os	avanços	tecnológicos	em	
redes	e	segurança	cibernética.		Algumas	certificações	que	tenho	ganhado	incluem	a	Cisco	CCIE	e	Uptime	Institute	ATD.	
	
	

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	
	
Meu	 interesse	pela	 Internet	me	acompanhou	durante	 toda	a	minha	vida	profissional	e,	 com	LACNIC,	 faço	parte	da	
Diretoria	há	vários	anos	e	tenho	participado	da	maioria	dos	seus	eventos.	
	

 Qual	 é	 a	 sua	 visão	 de	 LACNIC,	 sua	 missão	 e	 o	 papel	 de	 LACNIC	 como	 fator	 de	 desenvolvimento	 e	
crescimento	da	região?		

	
LACNIC	é	um	ator	muito	relevante	na	região.	Teve	e	tem	um	papel	que	vai	além	de	seu	papel	principal	como	registro	
de	endereços	e	é	um	catalisador	do	desenvolvimento	da	comunidade.	Sua	longa	carreira,	prestígio	e	diligência	é	uma	
referência	e	um	exemplo	a	seguir.	

 Qual	será	sua	contribuição	mais	importante	a	LACNIC	como	integrante	do	órgão	em	caso	de	ser	escolhido	e	
o	quê	te	motiva	a	nomear-se	para	dita	posição?	

	
	
Conhecimento	 do	 ambiente	 e	 do	 LACNIC	 como	 organização	 em	 seu	 papel	 em	 relação	 à	 comunidade	 e	 em	 seu	
funcionamento	interno.	Independência	em	meu	acionar,	vigiando	apenas	os	interesses	do	LACNIC.	
	
	

Ø Critérios	de	Idoneidade	Desejáveis	
	
	
Respostas	enviadas	pelo/a	candidato/a	através	do	questionário	de	Incompatibilidades,	Capacidades	e	Idoneidades:	
	

 Que	tenha	o	teve	algum	nível	de	participação	em	órgãos	eletivos	de	LACNIC.	
	
Diretoria	
	

 Que	 participe	 ou	 tenha	 participado	 de	 qualquer	 um	 dos	 fóruns	 técnicos	 da	 região	 (FLIP6,	 Fórum	 de	
Segurança,	Fórum	de	Interconexão,	Fórum	de	Operadores).	
	
	

FLIP	6	
Fórum	de	Segurança	



 

 

Fórum	de	Interconexão	
Fórum	de	Operadores	
Fórum	Público	de	Políticas	
Peering	Fórum	
Fórum	Técnico	de	LACNIC	
	
	

 Que	participe	ou	 tenha	participado	ou	organizado	eventos	patrocinados	por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNICON	
the	MOVE,	AMPARO,	etc.).	

	
Evento	LACNIC.	
Evento	LACNIC/LACNOG	
LACNIC	in	the	Caribbean	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	
com	organizações	titulares	de	recursos	de	numeração	na	região	(associados	LACNIC).	

	
Fui	 gerente	 em	 um	 operador	 ISP	 (Avantel,	 agora	 Alestra)	 e	 funcionário	 em	 vários	 integradores	 com	 recursos	 da	
Internet	(Micronet	do	México,	SWI,	etc.)	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	
com	organizações	da	comunidade	técnica	da	região.	

	
Atualmente,	pertenço	à	Diretoria	de	LACNIC	e	ao	Comitê	Consultivo	Externo	do	NIC	MÉXICO.	


