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Trinidad Spinetta 
 

 
 

 Breve biografía del candidato. 

 Tengo 29 años, crecí y viví hasta los 18 años en la localidad de Norberto de la Riestra de aproximadamente 
 7000 habitantes. Mi padre es productor ganadero y mi madre comerciante. A su vez tengo tres hermanas 
 mayores. 

 Desde hace dos años volví a residir aquí y empece a formar parte del Consejo de Administración de la 
 Cooperativa Eléctrica de la localidad. Actividad que realizo ad-honorem. 

 
 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 

 Desde pequeña he sido una ávida lectora sin distinción de géneros literarios lo que me ha llevado a ser muy 
 curiosa y a estar o tratar de estar actualizada en diferentes temas. 

 También he participado activamente en instituciones de la localidad y practicado deportes de conjunto desde 
 muy chica. 

 En la actualidad me interesan el desarrollo de mi comunidad y su inserción en el mundo que nos rodea. 

 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

 Me recibí de Bachiller Técnico en Administración, siendo el mejor promedio de mi promoción.Luego comencé 
 a estudiar Relaciones Internacionales en la Unicen habiendo cursado el primer año. 

 Mientras me encontraba cursando dicha carrera me convocaron a trabajar en el Banco de la Provincia de 
 Buenos Aires por haber sido la mejor de mi promoción. A partir de diciembre de 2009 trabajo en dicha 
 Institución habiéndome desarrollado en la carrera interna, lo que me llevo a trabajar en distintas unidades de 
 negocios. EN la actualidad soy Sub-gerente de la Sucursal Saladillo. 

 En simultaneo a mi carrera interna he cursado la carrera de Administración de Empresas ee la Universidad 
 Nacional de Tres de Febrero. Actualmente me encuentro en cuarto año de dicha carrera. 

 

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

  Nuestra Cooperativa es el principal motor del desarrollo local de nuestra pequeña localidad, en esta escala, 
 se encuentra haciendo fuertes inversiones para la distribución de internet. También tiene proyectos de 
 expansión regionales mediante acuerdos intercooperativos. Es por esto que en los últimos años nos 



 

 

 focalizamos en contactarnos con miembros del sector de las TIC ́s, con el objetivo de crecer rápidamente. 
 Nuestro interés surge a partir de haber contado con el apoyo del sector para crecer, y nos vemos en la 
 obligación de aportar nuestro granito de arena a tan prestigiosa organización y sus principios, que 
 compartimos taxativamente. Nuestra historia con LACNIC, es reciente ya que somos asociados relativamente 
 nuevos, siempre hemos brindado el servicio a través de IP ́s de nuestros proveedores, pretendemos seguir 
 creciendo para llegar a ser el proveedor líder de nuestro distrito, no mirando a Internet como un servicio, 
 sino como una oportunidad de desarrollo humano. 

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

región? 

  Creemos que LACNIC apoya al desarrollo de Internet utilizando políticas de cooperación que son las mismas 
 que utilizamos en las cooperativas. Compartimos el interés porque Internet sea una herramienta para 
 desarrollar económica y socialmente a nuestras regiones. 

 A LACNIC le atañen estas funciones para toda América Latina y el Caribe, mientras que a nosotros una 
 pequeña porción de la Provincia de Buenos Aires. 

 Entendemos que la misión de LACNIC debe ser difundida en cada una de las instituciones asociadas. En 
 numerosas reuniones que hemos mantenido con otros ISP ́s, notamos que muchas veces se habla de internet 
 como un negocio, o como un servicio más, mientras que nuestra opinión es que debemos instaurar a la 
 Internet como un instrumento de libertad, capacitación e integración. 

 En estos días de aislamiento , se ha manifestado, que no solamente es una fuente de entretenimiento, sino 
 una ventana al mundo, en todos los ambitos. 

 
 ¿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? 

 Creemos en un camino de compromiso para fortalecer una Internet Abierta, Segura y Estable, en toda la 
 región Latinoamericana y el Caribe, y a su vez pretendemos lo mismo en nuestra región zonal. Nos 
 comprometemos a predicar en pos de mantener a LACNIC, como referente regional en temáticas 
 relacionadas al desarrollo de Internet y no como un mero gestor de servicios. Adherimos a los 17 Objetivos 
 que plantea la Agenda 2030, de la ONU para el Desarrollo Sostenible, que abarcan las esferas económica, 
 social y ambiental. Muchos de estos objetivos, serán más rápidamente alcanzados, con una Internet, Abierta, 
 Segura y Estable. 

 
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. 

Ninguno 

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

Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  

Ninguno 

 



 

 

 

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

Ninguno 

 
 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). 
 

 Miembro del Consejo directivo de administracion de la Cooperativa Electrica Limitada de Norberto de la 
 Riestra 
 
 

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

 Miembro del Consejo directivo de administracion de la Cooperativa Electrica Limitada de Norberto de la 
 Riestra 
 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
 I am 29 years old, I grew up and lived in Norberto de la Riestra – a town with approximately 7000 inhabitants 
 – until I was 18. My father is a farmer and my mother is a business owner. I have three older sisters. 
 Two years ago, I came back and began to serve on of the Executive Council of the local Electric Cooperative, 
 an honorary position. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

 Since I was a little girl, I have been an avid reader of every literary genre. This has led me to be very curious 
 and to stay – or try to stay – up to date on different topics. 
 I have also actively participated in local institutions and played team sports since a very young age. 
 Currently, my interests include the development of my community and its insertion into the world around us. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

 I graduated from high school at the top of my class and with a technical degree in administration. I then 
 began to study International Relations at Unicen, where I completed the first year the program. 
 Having graduated at the top of my class, while I was studying at Unicen I was invited to work at Banco de la 
 Provincia de Buenos Aires. I have worked with this institution since December 2009, and internal promotions 
 have led me to work in different business units. I am currently Deputy Manager of the bank's Saladillo branch. 
 While advancing my career within the bank, I continued to study Business Administration at Universidad 
 Nacional de Tres de Febrero, where I am currently completing the fourth year of the curriculum. 
 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 
In our small town, our Cooperative is the main driver of local development. At local scale, it is investing 
heavily in internet distribution. It also implements regional expansion projects through inter-cooperative 
agreements. This is the reason why, in recent years, we have focused on contacting members of the ICT 
sector with the aim of growing rapidly. Our interest originated in having had the support of the sector to 
grow, and we feel the duty to contribute our part to such a prestigious organization and its principles, all of 



 

 

which we share. Our history with LACNIC is recent, as we are relatively new members, we have always 
provided our services through our providers’ IP addresses, we intend to continue growing to become the 
leading provider in our district, thinking of the Internet not as a service, but as an opportunity for human 
development. 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 
 
We believe that LACNIC supports Internet development using the same cooperation policies used by 
cooperatives. We share a common interest: that the Internet will be a tool for our region's economic and 
social development. 
LACNIC serves this role for all of Latin America and the Caribbean, while our concern is limited to a small 
portion of the Province of Buenos Aires. 
We understand that LACNIC's mission must be disseminated among each of its member institutions. In 
numerous meetings we have held with other ISPs, we’ve noticed that the Internet is often spoken of as a 
business, or as just another service, while our opinion is that we should establish the Internet as an 
instrument of freedom, training and integration. 
In these days of isolation, the Internet has been said to be not a source of entertainment, but instead a 
window to the world at every level. 

 
 

 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? 

 
 We believe in the commitment to the strengthening of an Open, Secure and Stable Internet throughout the 
 region of Latin America and the Caribbean; in turn, we believe that the same should be true at our local level. 
 We assume the commitment to evangelizing to maintain LACNIC as a regional benchmark on issues relating 
 to Internet development, not as a mere administrator of services. We adhere to the 17 Goals of the 2030 UN 
 Agenda for Sustainable Development, which cover economic, social and environmental issues. Many of these 
 goals will be more quickly achieved with an Open, Secure and Stable Internet. 
  

 
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. 
 
None 

 
 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 

Interconnection Forum, Network Operators Forum). 
 
None 

 
 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 

Move, AMPARO, etc.) 
 
None 

 
 



 

 

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

 
 Member of the Executive Council of Cooperativa Eléctrica Limitada (Norberto de la Riestra, Province of 
 Buenos Aires). 
 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager and/or 
shareholder) to organizations that are part of the regional technical community. 
 
Member of the Executive Council of Cooperativa Eléctrica Limitada de (Norberto de la Riestra, Province of 
Buenos Aires). 

 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

 Tenho 29 anos, cresci e morei até os 18 anos na cidade de Norberto de la Riestra, com aproximadamente 
 7000 habitantes. Meu pai é criador de gado e minha mãe comerciante. Por sua vez, eu tenho três irmãs  mais 
 velhas. 
 Há dois anos voltei a morar aqui e comecei a fazer parte do Conselho de Administração da Cooperativa 
 Elétrica local. Atividade que realizo ad-honorem. 
 

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

 Desde pequena, sou uma ávida leitora sem distinção de gêneros literários, o que me levou a ser muito curiosa 
 e a estar ou tentar de estar atualizada sobre diferentes tópicos. 
 Também participei ativamente de instituições locais e pratiquei esportes coletivos desde muito jovem. 
 Atualmente, estou interessada no desenvolvimento da minha comunidade e sua inserção no mundo ao nosso 
 redor. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 
 Eu me formei de Bacharel Técnico em Administração, tendo a melhor média da minha promoção. Depois 
 comecei a estudar Relações Internacionais na Unicen, completando o primeiro ano. 
 Enquanto estudava, fui convocada para trabalhar no Banco da Província de Buenos Aires por ter sido a 
 melhor da minha turma. A partir de dezembro de 2009, trabalho na referida instituição, tendo desenvolvido 
 minha carreira interna, o que me levou a trabalhar em diferentes unidades de negócios. Hoje sou subgerente 
 da sucursal Saladillo. 
 Simultaneamente a minha carreira interna estou estudando Administração de Empresas na Universidade 
 Nacional de Tres de Febrero. Hoje estou no meu quarto ano de carreira. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 

 Nossa Cooperativa é o principal motor do desenvolvimento local em nossa pequena cidade, nessa escala, está 
 fazendo pesados investimentos para a distribuição da Internet. Também possui projetos de expansão 
 regionais por meio de acordos intercooperativos. É por isso que nos últimos anos nos focamos em entrar em 
 contato com membros do setor das TIC, com o objetivo de crescer rapidamente. Nosso interesse surge de 
 termos o apoio do setor para crescer, e somos obrigados a contribuir com nosso grão de areia para uma 
 organização tão prestigiada e seus princípios, que compartilhamos exaustivamente. Nossa história com o 
 LACNIC é recente, porque somos associados relativamente novos, sempre prestamos o serviço através dos IP 
 de nossos provedores, pretendemos continuar crescendo para nos tornar o principal provedor em nosso 



 

 

 distrito, sem olhar para a Internet como um serviço, mas como uma oportunidade para o desenvolvimento 
 humano. 
 

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

 
 Acreditamos que o LACNIC apoia o desenvolvimento da Internet usando políticas de cooperação que são as 
 mesmas que usamos nas cooperativas. Compartilhamos o interesse porque a Internet seja uma ferramenta 
 para desenvolver nossas regiões econômica e socialmente. 
 O LACNIC é responsável por toda a América Latina e o Caribe, enquanto nós por uma pequena porção da 
 Província de Buenos Aires.  
 Entendemos que a missão do LACNIC deve ser disseminada em cada uma das instituições associadas. Em 
 várias reuniões que tivemos com outros ISP, observamos que a Internet é frequentemente mencionada como 
 um negócio ou apenas como outro serviço, enquanto nossa opinião é que devemos estabelecer a Internet 
 como um instrumento de liberdade, treinamento e integração. 
 Nesses dias de isolamento, foi comprovado que não é apenas uma fonte de entretenimento, mas uma janela 
 para o mundo em todas as áreas. 
 

 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? 

 
 Acreditamos em um caminho de compromisso para fortalecer uma Internet aberta, segura e estável em toda 
 a região da América Latina e o Caribe e, por sua vez, pretendemos a mesma coisa na nossa região zonal. 
 Comprometemo-nos a pregar para manter o LACNIC, como referência regional em questões relacionadas ao 
 desenvolvimento da Internet e não como um simples administrador de serviços. Aderimos aos 17 Objetivos 
 da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que abrangem as esferas econômica, social e 
 ambiental. Muitos desses objetivos serão alcançados mais rapidamente, com uma Internet, aberta, segura e 
 estável. 
 

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. 
 
 Nenhum 

 
 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 

Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Nenhum 
 
 

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

 
 
 



 

 

 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). 
 

 Membro do Conselho Diretivo de Administração da Cooperativa Elétrica Limitada de Norberto de la Riesta 
 

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

 Membro do Conselho Diretivo de Administração da Cooperativa Elétrica Limitada de Norberto de la Riesta 
 


