
Les telecomunicacions en les ciutats d'Amèrica Llatina 

Després de la generalització de les TIC, el sector de les telecomunicacions es considera 
clau en el desenvolupament econòmic de les nacions. A Amèrica Llatina, la major part 
de les infrastructures de les telecomunicacions es concentra en les grans metròpolis. 
Històricament estes ciutats s'han caracteritzat per un tipus de desenvolupament urbà “a 
dos velocitats”: uns grups privilegiats gaudeixen d'un alt nivell de vida, mentres la 
majoria dels ciutadans té dificultats per a accedir a l’habitatge i a altres serveis bàsics. 
 
A partir d'esta constatació, en la tesi d'Ana María Fernández-Maldonado es planteja com 
el boom de les telecomunicacions està afectant el desenvolupament d'aquestes ciutats i 
si poden contribuir a corregir el desequilibri facilitant serveis bàsics com a educació o 
sanitat a aquells que tenen dificultat d'accés als mateixos, així com a aconseguir una 
major participació de la ciutadania.  
 
Per a això, s'han analitzat els models de desenvolupament de les telecomunicacions en 
dos ciutats de referència a Amèrica Llatina: Buenos Aires i Llima. Si Buenos Aires 
concentra les més innovadores empreses d'Internet i genera la major part de continguts 
del ciberespai llatinoamericà, en Llima les telecomunicacions han desenvolupat de 
forma local empreses proveïdores d'accés i serveis d'Internet a tots els usuaris del país. 
 
L'objectiu de la tesi és analitzar les transformacions tant en la ciutat com en la vida 
quotidiana dels ciutadans considerant les singularitats regionals i les diferents 
circumstàncies. L'estudi es basa en l'anàlisi en cada ciutat de la infrastructura Internet, 
de la indústria de les TIC i de la difusió i ús de les noves tecnologies en els diferents 
grups socials. 
 
La tesi va ser defesa el 6 de desembre del 2004 en la Facultat d'Arquitectura en la 
Universitat Tecnològica de Delft. El text íntegre podrà consultar-se en la pàgina web de 
l'autora (www.bk.tudelft.nl/users/fernande/internet)  
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