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Memòria del treball de camp

 Il·lustració: Simon Stålenhag1

Percepcions dels joves de la perifèria rural de San 
Luis sobre el paper de les TICs en els processos 
d'inclusió i  transformació social del seu entorn.

1 il·lustració suggerent, una al·legoria a les tecnoutopies que es correspon a les primeres intuïcions...
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Notes de camp 12/05/14. El Volcán. Argentina.

Era un dilluns de tardor, passaven pocs minuts de les 9h del matí, horari en que ja han  
començat les classes als centres escolars, quan sortia de casa amb la meva motocicleta  
(una Motomel,  de  fabricació xinesa,  el  vehicle  motoritzat  més econòmic)  direcció a 
l'escola  digital  de  Estancia  Grande.  La  furgoneta-autobús  de  les  8:10h  que  fa  el  
recorregut El Volcán- Estancia Grande ja havia arribat a l'escola,  pel que suposava que 
tots els infants o joves que em trobés durant el viatge serien nois que no van a escola, o  
bé perquè no estan escolaritzats, o bé perquè estaven fent «campana».

Encara a El Volcán, vaig creuar-me amb dos cavalls sense genet però amb muntura que  
venien d'Estancia Grande,  trotaven per la carretera principal i els pocs vehicles que hi  
circulaven feien sonar els clàxons perquè s'apartessin. Recordava el que m'explicava un  
dia el Jere, un amic del poble: 

- Los chabones del Badén (una zona de El Volcán) van a la escuelita de  
Estancia  Grande  a  caballo,  llegan  a  la  escuelita  y  luego  los  caballos  
vuelven solos a casa (...)

Un cop vaig haver creuat el punt de control per accedir a aquest municipi2, vaig enfilar 
direcció al casc urbà on hi ha els recintes escolars i l'administració, vorejant el Dique  
de la Estrechura (una de les obres faraòniques del Govern Provincial), de sobte, en un  
dels revolts de la carretera -encara sense asfaltar- la moto va començara  trontollar i va 
entrar en pana. Un altre cop...

Afortunadament, després de seguir empenyent el vehicle uns metres més, vaig arribar a  
una pedrera improvisada on dos nois d'entre 15 i 17 anys – acompanyats d'una manada 
de gossos salvatges- separaven «lajas» de pedra que després algun camió vindria a  
buscar per vendre com a preuat material per a construccions rústiques.

Quan vaig arribar fins on eren ells, vaig sentir que estaven escoltant música amb el seu  
telèfon  mòbil  (un  Samsung  Galaxy  Young).  Concretament  estaven  escoltant  Scary  
Monsters and Nices Sprites3 de Skrillex4! Un dels nois tenia la mateixa moto que jo, pel  
que em va ajudar a engegar-la de nou, mentre m'explicava que el seu oncle té un taller  
mecànic i si volia em faria bon preu per posar altaveus i llums «fluor» als baixos de la  
china5. 

Després de compartir uns mates i algunes converses sobre música electrònica, em van  
dir que ells no anaven a l'escola. Ells treballaven amb la pedra. I finalment, abans de  
marxar van posar-me al dia del chamullo6 local del moment:

- ¿Viste al viejo del dique? Hay un vaguito que vive del otro lado de la  
represa del dique, y no se quiere ir.  Por eso no baja agua.....

                    - Ya verás el Alberto7, lo van a sacar cagando...

2 Estancia Grande té punts de control en tots els seus accessos i es projecta com el primer poble-privat de l'Argentina. 
Poble-privat és un concepte que estén la idea de barri-privat a tota una comunitat territorial definida com a municipi.

3 Cançó disponible online a :  http://youtu.be/WSeNSzJ2-J
4 Informació sobre el dj i productor musical: http://es.wikipedia.org/wiki/Skrillex
5 Expressió utilitzada per referir-se a les motocicletes de la marca Motomel, de fabricació xinesa.
6 Chamullo: és una paraula que s'utilitza per referir-se a “habladuría” “tafaneria” “cotilleo”
7 «El Alberto» o «El Adolfo» fa referència als germans Sáa, terratinents i governadors històrics de la província. És 

interessant destacar que encara que actualment no governin, la gent parla de «l'Alberto» per referir-se al Govern.
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1. Les netbooks del huarpes8 de cinquena generació
 Introducció a la memòria de camp i reflexions prèvies

Tal  i  com s'avançava en la  primera PAC, el  problema d'investigació que es planteja,  té  com a 
objectiu  abordar  la  problemàtica  social  de  l'esquerda  digital  i  el  fenomen  de  l'apropiació 
tecnològica, per part de beneficiaris de polítiques inclusives articulades a través de les TIC des 
d'una perspectiva de segon ordre.

Per  fer-ho  s'ha  dissenyat  una  investigació  basada  en  l'observació  participant  i  les  entrevistes 
qualitatives.  Encara  que  també  s'ha  fet  un  gran  treball  de  documentació  prèvia  i  de  recerca 
documental  per  contrastar  les  notes  de  camp,  que  en  certa  manera  podria  recordar  l'activitat 
periodística o l'anàlisi de continguts.

La idea, tal i com es va presentar al debat 2 (L'entrada al camp. Primeres reflexions) era definir -en 
una primera fase-  dos escenaris  on dur a  terme l'observació participant.  Espais  quotidians  dels 
actors  socials  implicats  que  permetessin  traçar  diferències:  espai  públic-no-mediat  V.S  espai-
formal-regulat (amb condicionaments). El carrers9, els boscos i paratges d'Estancia Grande, on els 
joves de la perifèria rural es mouen de manera natural per una banda; i l'escola digital com a espai 
formal-regulat vinculat al desplegament tecnològic i al redisseny de la ruralitat .

El que a priori imaginava com una decisió força lògica, definir els espais a observar, s'ha convertit 
en un nou procés de recerca i de relació amb altres agents socials. La reflexió sobre la concepció 
dels  espais  d'observació  (infraestructures  tecnològiques  i  una  escola  digital  enmig  d'un  desert 
-cultural-  verd i fins ara desconnectat) m'ha portat a centrar-me en aspectes que no veia a priori i 
ara s'han convertit en troncals o prioritaris, deixant les percepcions del joves en una segona fase. 
Han sorgit nous i múltiples interrogants. 

En aquest sentit, m'he adonat que abans de limitar-me a preguntar als joves per les TIC i l'escola 
digital, calia entendre moltes altres qüestions “estructurals”, “macros”, que conformen la realitat 
social  on  es  troben  immersos  i  de  la  que  participen  aquests  joves,  que  són  l'objectiu  de  la 
investigació. Abans, calia apropar-se als processos de significació nativa (analògica) tradicionals, 
per poder comprendre i  contrastar  quin era el  paper real  de les TIC. I llavors, analitzar si han 
transcendit  en  aquests  processos  de  significació.  Una  mirada  històrica,  econòmica,  política  i 
ambiental del marc d'estudi, per comprendre els protocols amb els que opera el sistema del que 
participen els protagonistes que motiven aquesta investigació.

Per  això,  durant  aquest  procés,  aquest  primer  contacte  amb  el  territori  des  de  la  mirada  de 
l'investigador, he advertit algunes qüestions10 que es converteixen en premisses per comprendre el 

8 Poble indígena originari de la zona de Cuyo Argentina: http://es.wikipedia.org/wiki/Huarpe
9 Estancia Grande és un municipi rural, el nucli urbà està conformat per 5 carrers. Pel que quan ens referim a 

«carrers» en aquesta memòria en realitat fem referència a camins, corriols i pistes rurals de paratges naturals: serres,  
prats, boscos (...)

10 A nivell metodològic, m'ha semblat interessant- tal i com  adverteix Stanton (1996)- fer un treball de documentació 
prèvia abans d'endinsar-me al camp: «l'observació participant no consisteix en traslladar-se simplement al lloc de  
l'observació per veure, sinó que ha de començar molt abans amb la formació de l'observador i la preparació de la  
seva investigació». En aquest sentit s'han analitzat i contrastat diferents estudis, publicacions i notícies de caire 
social i econòmic publicades per universitats, mitjans i institucions, i s'han introduït alguns interrogants en 
converses quotidianes de cercles d'amics o persones properes (natives) com ara veïns. Evitant el condicionament, 
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funcionament –des de dintre- d'aquest sistema social que es considera tan peculiar i característic: La 
perifèria rural de la ciutat de San Luis (Argentina).

En primer lloc, és imprescindible -per comprendre la “realitat social” dels habitants de la província 
tal i com l'entenen ells mateixos- parlar dels dirigents polítics, concretament de la família Sáa. Un 
llinatge de terratinents que s'estén des del revolucionari federal Juan Sáa11, 18è Governador de San 
Luis  (1860-1861)  qui  va  casar-se  amb  una  filla  del  Cacique  major  Painé,  de  la  ètnia  dels 
Ranqueles12,  fins a Alberto Rodríguez Sáa,  darrer Governador (familiar) de la Província (2003-
2011). Successor del seu germà gran Adolfo Rodríguez Sáa, Governador de San Luis (1983-2001) i 
President de la República Argentina durant una setmana, després d'una successió de renúncies a la 
presidència motivada per la crisi del 200113.

La línia política (contemporània) de la família Sáa, i per extensió del Partit Justicialista de San Luis,  
es basa en l'eslògan del peronisme clàssic:  «Justicia social,  soberania política e independencia 
econòmica». És a dir, en una reproducció literal (SIC)14, de les polítiques desenvolupades durant el 
primer període de presidència de Juan Domingo Peron (1946 -1952), centrades en l'habitatge, el 
treball, l'educació i la salut. Més endavant s'entrarà en detalls i qüestions específiques com ara veure 
com s'incorporen les TIC en aquesta fórmula política.

Per  altra  banda,  en  aquesta  introducció  a  la  memòria  de  camp,  i  com a  moment  revelador  de 
l'experiència viscuda, cal deixar constància que la perifèria rural de San Luis -com a espai social- es 
troba  immersa  en  un  fort  procés  de  reconstrucció  de  la  seva  identitat,  explorant  significats  i 
projectant imaginaris per definir el que serà la nova ruralitat puntana.15 Un procés que tal i com es 
presenta  més  endavant,  es  produeix  a  través  de  dinàmiques  motivades  per  la  inclusió,  la 
transformació i el conflicte.

Òbviament, la qüestió tecnològica no és menys rellevant, ja que actualment s'està convertint en un 
pilar estructural d'aquest sistema social, a més de representar un punt d'inflexió on els processos 
d'inclusió  i  transformació social  es  resignifiquen a  través  de la  inversió  en  capitals  intangibles 
(economia  del  coneixement).  Una  oportunitat,  que  més  enllà  de  desplegar  infraestructures  de 
serveis pot servir  per canviar el  model productiu i  assolir un dels  objectius-utopies del Govern 
Provincial: convertir San Luis en la capital tecnològica llatinoamericana 16.

La construcció d'aquestes premisses, no és fruit de la documentació prèvia i la investigació no-
formal, sorgida en converses disteses amb natius amb els qui hi tinc una relació directa (veïns, 
companys de feina,  amics),  ni  tampoc de l'anàlisi  de continguts aïllat,  sinó que sorgeix com a 
confirmació d'algunes conjuntures prèvies, o hipòtesis secundàries formulades en el disseny de la 
investigació.  O sigui  que d'alguna  manera,  representen els  resultats  palpables més significatius 
d'aquesta d'aquesta primera aproximació al camp.

però definint la «super-estructura» que vertebra el sistema social a partir del qual construir l'objecte d'estudi.
11 Biografia del polític i militar argentí: http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sa%C3%A1
12 Poble indígena originari de la zona de Cuyo Argentina: http://es.wikipedia.org/wiki/Ranquel
13 Crisi econòmica, el conegut “corralito”: http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina
14 Al documental propagandista San Luis una revolució peronista, el PJSL posa èmfasi en el paral·lelisme entre les 

polítiques dels Sáa i les polítiques del General Juan Domingo Peron durant el seu mandat.
15 El terme puntano o puntana fa referència al gentilici dels habitants de San Luis.
16 En una conferència a la Universitat de la Punta (18/05/14), el Governador actual, Claudio Poggi, explicava que ja 

que ja que a San Luis «no hi ha mar, ni cap atractiu turístic característic» les inversions en tecnologia havien de 
convertir a San Luis en la capital tecnològica de Llatinoamèrica.
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Així doncs, tot i que s'han respectat els espais d'observació participant plantejats en una primera 
instància aquests s'han ampliat, sumant-hi La municipalidad de Estancia Grande, La Universidad de 
La Punta, l'Escola Digital d'Adults de El Volcán i els espais públics i paratges dels voltants. A més a 
més s'han utilitzat altres eines com entrevistes amb agents clau i converses desenfadades amb veïns 
i habitants de les localitats, treballadors de les institucions i usuaris dels centres. 

En  aquest  punt  vull  destacar  la  facilitat  amb  la  que  he  pogut  endinsar-me  al  camp,  la  bona 
predisposició de joves, adults, professors, responsables institucionals i veïns. Això m'ha permès 
confirmar el que intuïa i proposava al debat (L'entrada al camp: Primeres reflexions): el fet que faci 
dos anys que estigui vivint en el territori que em disposo a estudiar m'ha beneficiat per comptar amb 
la  complicitat  dels  diferents  actors  socials  i  poder,  ràpidament  interpretar  i  analitzar  la 
intersubjectivitat que existeix entre l'objecte d'estudi i el seu context o sistema. També cal dir que el 
fet de ser d'origen europeu és una característica que juga a favor meu.

Així doncs, es presenta una memòria de camp estructurada en diferents capítols transversals que 
presenten  diferents  categories  socials  conformades  per  relacions  dinàmiques  entre  els  diferents 
agents.  Una aproximació a les premisses presentades  anteriorment,  que busca posar  llum a les 
relacions i el «ciment social» que articulen aquest meta-organisme (la perifèria rural). Un exercici 
de síntesis i categorització de representacions i significats socials compartits que es projecta com el 
primer pas per acostar-nos a la pregunta d'investigació: Percepcions dels joves de la perifèria rural 
de San Luis sobre el paper de les TIC en els processos d'inclusió i transformació social.

Finalment  i  ja  com a  reflexions,  es  proposa  prendre  l'efecte  papallona  de  Lorenz,  com a  eina 
exploratòria  per  avaluar  o  analitzar  transformacions  implícites  que  estan  tenint  lloc  en  aquest 
sistema. Transformacions latents o invisibles que poden convertir-se en les conseqüències de segon 
ordre d'un model de socialment simètric. Es plantegen els nous interrogants.

La memòria incorpora alguns fragments de les notes de camp, però s'ha optat per elaborar un relat 
interpretatiu que es vertebra en informacions obtingudes en entrevistes, observació participant o 
anàlisi  de  continguts.  És  a  dir,  un  relat  que  a  través  de  l'experiència  incorpora al  text  visions 
captades al «terreny d'estudi» o en entrevistes i reflexions posteriors que busquen sistematitzar les 
suposicions i intuïcions en un model teòric.

És un experiment narratiu, de no-ficció, però inspirat per la ciència ficció i la història ficció. El 
resultat de la descoberta del meu entorn. La necessitat d'explicar un territori remot, extravagant i 
justificar una simbologia que ja s'ha convertit en quotidiana: genets parlant per WhatsApp i amb 
ordinadors portàtils,  música electrònica sonant enmig d'un pedregar, cabres i xais menjant-se el 
rovell  d'antenes de wifi oxidades,  drons per a la videovigilància sobrevolant valls deshabitades, 
laboratoris de robòtica, impressores 3D i un equip que va quedar 4rt en el darrer mundial RoboCup, 
infants enfilats als terrats, voreres i carrers connectats a la xarxa pública amb les netbooks que els 
ha regalat el govern, un Datacenter enmig d'un desert que té una reproducció d'un edifici històric de 
Buenos Aires, ciutats artificials sorgides d'imaginaris, turisme tecnològic, fibra òptica, huarpes i 
pobles originaris. Cibergauchos i tecnoperonisme.
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2. Divisant la frontera d'una tecnoutopia peronista
Una mirada sistèmica a la problemàtica del marc d'estudi

Polo Agroindustrial SXXI. Imatge del documental: La revolución peronista de San Luis17

La perifèria rural de la ciutat de San Luis, concretament Estancia Grande18 y Volcán19– la mostra 

escollida per a la investigació- és un territori natural de gran riquesa mediambiental que des de 

1983 (coincidint amb l'elecció del President Adolfo Rodríguez Saa i la posada en marxa dels plans 

d'industrialització  de  la  Província  de  San  Luis,  especialment  a  partir  dels  anys  90)  està 

experimentant fortes transformacions urbanístiques, d'infraestructures, i també socials i culturals. 

Totes elles conduïdes per les polítiques del Govern Provincial encapçalat pel (PJSL)20. Aquestes 

transformacions s'han accelerat amb el desplegament de la Societat Xarxa, especialment a partir de 

l'any 2009, quan es va decretar a tota la Província que la connectivitat era un nou dret fonamental 

per a tots els ciutadans.

Un procés de transformació, que tal i com expliciten els programes electorals, projecta convertir 

societats basades en l'explotació agrícola i amb un modus vivendi propi dels gauchos21 – un estil de 

17 Documental disponible a : http://youtu.be/LlzdDj_PH7Y
18 Accés a la web del muncipi: http://www.estanciagrande.net/
19  Info del municipi a Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Volc%C3%A1n_(San_Luis)
20 Partido Justicialista de San Luis https://www.facebook.com/PartidoJusticialistaSanLuis
      Partido Justicialista http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Justicialista
      Peronismo Disidente http://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo_Federal

21 El gaucho és l'equivalent argentí als “vaquers” nord-americans : http://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho
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vida característic de la vida del camp a l'Argentina- en nous espais socials vertebrats pel turisme 

(emergent a la província), infraestructures de tecnologia punta i projectes pilot, que sobre el paper 

es basen en la preservació dels boscos natius i la producció agrícola com el  Polo Agroindustrial.  

Pioneros del SXXI, que busquen conciliar la vida rural amb les comoditats del S.XXI. 

La perifèria rural es projecta com el nou escenari d'inclusió, conflicte i transformació. Un espai 

tradicionalment  vinculat  a  la  vida  de  camp,  immers  en  un  procés  de  reconstrucció  de  la  seva 

identitat, actualment marcada per la  marginalitat en diferents indicadors com el poder adquisitiu, 

l'abandonament escolar o la violència familiar. Tal i com es desprèn en diferents moments de la 

conversa amb l'arquitecta paisatgista i  membre de l'equip de Govern d'Estancia Grande,  Sandra 

Aguilar22:  

En Volcán hay una energía muy baja. La gente es muy... (fa un gest ajuntant l'index i el  

polze  sobre el  front,  escenificant  que  no tenen  cervell  )...limitada.  Merlo  es  para  los  

Porteños, y Potrero... bueno, con el circuito y el hotel ya no tienen ningun chance.. En  

Estancia Grande estamos trabajando para desarrollar un modelo turístico que se pueda 

replicar, basado en la naturaleza y la tecnología(...).

Comentaris de l'observador: 

La idea que va transmetre'm la responsable municipal de la Municipalidad d'Estancia  

Grande  -a  part  de  que  es  venia  com a  paisatgista  de  manera  quasi  grotesca  i  que  

transpirava prejudicis “classistes” amb els habitants de les zones més humils- és que la 

idea del Govern Provincial, vinculat estretament a la Municipalitat d'Estancia Grande, és  

desenvolupar un nou model turístic basat en l'exclusivitat (barris privats, serveis de luxe) 

en entorns naturals (antigues zones d'explotació agrícola) amb tecnologia punta. I com si  

fos un fractal, replicar el model d'Estancia Grande a tota la província -o en els llocs  

estratègics o d'interès-. 

Vull  destacar  a  més,  que  gran  part  dels  veïns  d'Estancia  Grande  asseguren  que  tots  

aquests  projectes  turístics  “estan  tacats”,  ja  que  a  darrera  de  cadascun  d'ells  s'hi  

amaguen expropiacions, usurpacions i males pràctiques. 

22 Sandra Aguilar també és una de les responsables del disseny i projecció de la ciutat de La Punta, com veurem més 
endavant. Un punt especialment rellevant per aquesta investigació.
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Durant el treball de camp, s'ha contrastat aquesta “realitat” de la perifèria rural (reconstrucció de la 

seva identitat)  a la  que apuntava Aguilar.  A través de l'observació participant,  i  de «trepitjar el 

territori», s'ha pogut seguir estirant el fil per descriure aquest procés identitari des del punt de vista 

dels diferents actors socials, especialment a través dels veïns de Estancia Grande i dels veïns de El 

Volcán. Dos models  antagònics que representen la nova ruralitat  entesa de maneres diferents:

• Estancia Grande, la punta de llança del Govern Provincial és un municipi artificial que 

neix per convertir-se en un laboratori social. Ja que tradicionalment Estancia Grande eren 

diferents paratges que pertanyien als pobles de El Volcán i Trapiche. No existia. Un nou 

territori que recorda a les comunitats imaginades de Benedict Anderson23, a les que si 

sumem el desplegament tecnològic ens acosta als imaginaris de Flichy (2003)24 i a les 

perspectives de la sociologia simètrica o la teoria de l'actor-xarxa (ontologia de l'actant-

rizoma)25.

• El Volcán,  representa la perifèria rural marginal.  Queda fora de l'imaginari.  Localitat 

castigada històricament per  la  seva insurgència  i  desafecció amb les polítiques de la 

família Sáa. Té un peatge tot i que és una localitat que està a 20km de la ciutat, un càstig 

que en el seu dia va suscitar les últimes revoltes socials que es recorden a la perifèria 

rural. El «no al pillaje»26 va comportar precarietat en els serveis i l'exclusió de l'imaginari 

de la nova ruralitat. 

Així  doncs,  i  seguint  amb l'entrevista  d'Aguilar  contrastada  per  l'observació  participant  i  la 

interacció amb el veïns dels municipis, queda clar que la nova ruralitat es pensa, almenys des de 

l'administració a través dels imaginaris: 

Yo también estuve en el equipo que diseñó la ciudad de la Punta. Lo que pasa es que acá  

no tenemos historia. La ciudad de la Punta hace 11 años que existe (2003). Antes no  

había nada, un desierto. Por eso la importancia del imaginario(...). A nivel paisajístico,  

el Datacenter representa el cerebro de toda esta nueva red de ciudades diseñadas para el  

futuro que se alzan en la periferia de San Luis (...).

23 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_imaginadas  
24 goo.gl/MGpvgu  
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Actor-Red  
26 Joc de paraules «No al peaje» [peaje-pillaje] un antecedent a l'Argentina del «No vull pagar»
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3. Punts Jonbar. TICs, bots i futurs tecnològics
Resignificant la inclusió social a través del capital intangible

                      
                       Captura de pantalla de la versió electrònica (8 bits) de la Marcha Peronista27

Queda clar que l'imaginari passa per projectar noves comunitats artificials. Tal i com comentaven 

alguns funcionaris de l'administració, la visió de la perifèria com un  «lienzo en blanco» permet 

repensar els models d'inclusió social, fins ara marcat per polítiques peronistes sorgides durant els 

anys 50 basades en la simplicitat.

Es per  això que  en  una  instància  diferent,  però  també relacionat  amb aquest  procés  identitari, 

institucions com la Universidad de La Punta o el parc tecnològic que alberga, mostren com hi ha 

una voluntat per incorporar allò no-humà en allò col·lectiu i evolucionar del que es defineix com a 

peronisme tradicional fins al capitalisme inclusiu28 o el capitalisme productiu amb inclusió social.

Tal i com s'anunciava anteriorment, La Universitat de La Punta es va incorporar com a nou espai 

d'observació participant al detectar que es tractava d'un agent determinant. També es van concertar 

entrevistes amb el  director de l'Autopista  de la  Informació Luis Mariano Russo (pendent  en el 

moment d'escriure aquesta memòria). A continuació s'adjunta un fragment de les notes de camp 

preses el 18/05/14 en una conferència de l'actual Governador de la Província Claudio Poggi a la 

27 Remix la Marcha Peronista d' Hugo Carril (1949) disponible a : http://youtu.be/9x_90Dnf96E
28 http://www.cepag.com.ar/pdf/peronistas_2/Moreno.pdf  
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ULP, en una prèvia a l'edició 2014 de San Luis Digital29.

Notes de camp 18/05/14. ULP. La Punta

17:30h. Fa poca estona que he arribat a l'auditori de la ULP, però ja hi ha periodistes i  

un  desplegament  mediàtic  relativament  gran  per  tractar-se  de  San  Luis.  Avui  el  

Governador Claudio Poggi, farà una conferència per anar escalfant els ànims i com a  

prèvia a l'edició 20014 de San Luis Digital, una «fira» on es mostra tot el desplegament i  

desenvolupament  tecnològic  de  la  província,  o  sigui  de  la  ULP.  Han  construït  una  

universitat enmig d'un desert on entre d'altres estan fabricant impressores 3D. 

(..) Els assistents a la ponència són majoritàriament polítics, professors i alguns alumnes 

(no he mirat els horaris per comprovar si aquesta hora hi ha classe) però per l'actitud  

dels assistents tothom sap què passarà i de què anirà la cosa. 

(..) El més interessant (o inquietant) de la ponència han estat les declaracions finals del  

Governador: «San Luis no tiene mar, ni nigun atractivo turístico característico que no se  

pueda  encontrar  en  otros  lugares.  Es  por  eso  que  el  Gobierno  de  San  Luis  quiere  

convertir esta ciudad en la capital tecnológica de Latinoamérica». Aplaudiments, cares  

de satisfacció i més aplaudiments. 

(...) Després de la ponència, un amic que és professor de robòtica em va convidar a fer  

un cafè amb els seus col·legues. Escoltava com els docents comentaven la xerrada – a la  

que òbviament per ells era assistència obligatòria- i sobretot com explicaven que uns  

quants estaven començant un projecte empresarial, a través de les ajudes del programa  

“Jóvenes Puntanos”, que bàsicament consistia en crear un parc dedicat als dinosaures,  

que serien robots a escala real. Una espècie de Jurassic Park a la serra del Suyuque,  

propera a la localitat de la Punta. El primer atractiu tecnoturístic explícit.

Comentaris de l'observador

La qüestió del Jurasic Park ha estat  un dels impactes més forts  del treball de camp.  

Descobrir que és un projecte real, que han trobat finançament i que marcarà el futur d'un  

turisme  tecnològic  que  s'està  projectant  des  del  Govern  Provincial  a  través  de  la  

universitat de la Punta, basat en imaginaris i comunitats artificials que caracteritzaran  

la nova ruralitat puntana. Almenys aquesta és la visió, la utopia i sinó transcendeix de  

ben segur representa un punt de Jonbar30 per una ucronia.

29 http://www.sanluisdigital.edu.ar/  
30  Un punt jonbar és un esdeveniment rellevant que condiciona la història futura. Veure Ucronia, genere literari també 

conegut com a història-ficció o història alternativa: http://es.wikipedia.org/wiki/Ucron%C3%ADa
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Tot i així durant aquesta conversa també es va comentar la gran quantitat d'empreses de 

software  que  estaven  treballant  al  parc  tecnològic  i  com  la  carrera  de  disseny  de 

videojocs generaria personal qualificat per mantenir aquestes empreses de programari.  

Tot coincidien en senyalar que era un procés similar al que va donar-se quan es van  

crear  els  laboratoris  farmacèutics  “Laboratorios  Puntanos”,  ara  encarregats  de 

subministrar els medicaments bàsics als hospitals de tota la província.

Així doncs, tots aquests processos de desenvolupament tecnològic i innovació, es projecten com 

eines per a resignificar els processos d'inclusió social a través d'economies productives impulsades 

o esperonades per el valor afegit que ofereix l'economia del coneixement, els capitals intangibles.

Tot i així, aquesta rendibilitat que genera el coneixement sistematitzat, s'utilitza perquè diferents 

agents  de  les  polítiques  inclusives  del  peronisme  tradicional  puguin  adaptar-se  a  l'era  de  la 

globalització,  no com a eina disruptiva per  a  projectar  un nou model  social  (per  exemple  més 

horitzontal o menys intervencionista).  D'aquí la idea d'utopia tecnoperonista, la creença de que els 

avanços de la ciència i la tecnologia conduiran a redissenyar un model social basat en les polítiques 

inclusives del peronisme clàssic traduïdes a un tecnoprogressisme31 justicialista.

Aquesta evolució cap a un sistema productiu esperonat per l'economia del coneixement es presenta 

com un dels  principals  arguments  per  justificar  els  plans 1x1 i  el  desplegament  dels  projectes 

d'inclusió digital (SIC) basats en superar el grau d'accés. Producció tecnològica i abastiment a la 

població per incorporar les TICs en aquesta fórmula política que porta la firma de la visió de la 

família Sáa.

31 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnoprogresismo  
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4. De les papallones de Lorenz a les abelles de Favre

Reflexions finals, nous punts de partida i valoració de l'experiència

Com a conclusió de l'experiència de camp, es podria afirmar que aquesta primera fase del disseny 

de la investigació ha servit per establir unes premisses contextuals que permetin comprendre els 

protocols d'un sistema social des de dins, o des del punt de vista dels protagonistes. I també intuir o 

entreveure que el binomi TICs i joves de la perifèria rural és un tema susceptible per a continuar 

investigant, ja que per una banda (les TIC) juguen un paper en l'imaginari que projecta un futur 

tecnològic i suposen un element per a esperonar un nou model productiu, però per altra són un 

element d'identitat estretament al que significa ser jove en la perifèria rural, un moment vital que 

queda diluït degut a la seva ràpida incorporació a les «experiències del món adult». 

Tot i així, ha servit sobretot per plantejar nous interrogants i reflexions per seguir replantejant una 

investigació,  que  després  de  l'experiència  de  camp  qüestiona  obertament  el  determinisme 

tecnològic.  Una entrada  al  camp per  considerar  les  dimensions  simbòliques  de  l'acció  social  i 

submergir-se en la visió nativa.

Tal i com es comentava anteriorment, a mode de tancament es proposa prendre la lògica de l'efecte 

papallona de Lorenz com a eina exploratòria per avaluar o analitzar transformacions implícites que 

estan tenint lloc en aquest sistema social. Transformacions latents o invisibles que poden convertir-

se en les conseqüències de segon ordre d'un model de socialment simètric.

Es plantegen tres grans interrogants que sorgeixen de la primera experiència de camp :

• Un estudi desenvolupat per l'investigador Daniel Favre32, posa de manifest que 

les senyals que desprenen els telèfons mòbils i les ones de les infraestructures de 

rifi  posen  en perill  la  vida  de les abelles,  una part  activa i  indispensable  dels 

ecosistemes – tan per  una qüestió  ecològica com agrícola- degut  al  paper que 

desenvolupen a través de la pol·linització. ¿Com afectarà una infraestructura rifi 

que cobreix tota la província de San Luis a les abelles de la zona? ¿El fet  de 

disposar de rifi gratis en qualsevol indret farà que desapareguin algunes espècies 

32 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1385907/Why-mobile-phone-ring-make-bees-buzz-Insects-  
infuriated-handset-signals.html
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natives o hi hagi superproducció d'alguns cultius, a l'ombra de la connectivitat?

• Alguns països europeus com Finlàndia i Regne Unit han retirat el rifi de les 

escoles33,  perquè  són  molts  els  experts  que  adverteixen  que  la  contaminació 

electromagnètica pot derivar en problemes de salut. ¿Com afectarà als alumnes de 

primària  de  les  escoles  digitals  de  San  Luis  l'exposició  continuada  a  aquesta 

contaminació  electromagnètica?  ¿El  fet  de  tenir  escoles  amb  alts  índex  de 

contaminació electromagnètica generarà patologies o afeccions generalitzades als 

usuaris?

• A Estònia, com a San Luis, la connectivitat és un dret fonamental per a tots els 

ciutadans, però a més disposa d'un sistema d'e-governanta i la aresta-connectivitat 

és una realitat que la projecta com a «paradís digital»34. El 2007 però, va descobrir 

el costat obscur de la tecnologia, després que tot el país quedés desconnectat per 

un atac cibernètic que va apagar tots els servidors del país. ¿La construcció d'un 

paradís digital posa en perill la privacitat i vulnerabilitat dels drets fonamentals 

digitals? ¿La digitalització de San Luis comportarà problemes de privacitat i un 

augment de ciberdelictes en un context d'usuaris bàsics que de manera permanent 

es connecten a la xarxa a través de xarxes públiques sense utilitzar mesures de 

seguretat com el xifrat?

                                                        Diagrama de la trajectòria del sistema de Lorenz

33 http://www.contaminacionelectromagnetica.org/wifiEscuelas.htm  
34 http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/tecnologia-comunicacion/Suenos-pesadillas-  

tecnoutopia_0_980301984.html
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