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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la relació entre les estratègies de gestió del coneixement i les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) en l’evolució de les poblacions d’organitzacions i els seus efectes en els patrons 
industrials d’aglomeració espacial. Per a això s’adopta una aproximació fonamentada en la utilització d'un model basats 
en agents per a obtenir hipòtesis significatives i provables sobre l’evolució de les poblacions d’organitzacions al si de 
clústers geogràfics. El model de simulació incorpora les perspectives i supòsits d’un marc conceptual, l’Espai de la 
Informació o I-Space. Això permet una conceptualització basada en la informació de l’entorn econòmic que té en compte 
les seves dimensions espacials i temporals. Mitjançant els paràmetres del model es dóna la possibilitat d’assignar 
estratègies específiques de gestió del coneixement als diversos agents i de localitzar-los en una posició de l’espai físic. 
La simulació mostra com l'adopció d'estratègies diverses pel que fa a la gestió del coneixement influeix en l'evolució de 
les organitzacions i de la seva localització espacial, i que aquesta evolució es veu modificada pel desenvolupament de 
les TIC. A través de la modelització de dos casos ben coneguts de clústers geogràfics d’alta tecnologia, com són Silicon 
Valley a Califòrnia i la Route 128 als voltants de Boston, s’estudia la interrelació entre les estratègies de gestió del 
coneixement adoptades per les empreses i la seva tria de localització espacial, i també com això és afectat per l’evolució 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Els resultats obtinguts generen una sèrie d’hipòtesis de rica 
potencialitat sobre l’impacte del desenvolupament de les TIC en la dinàmica d’aquests clusters geogràfics. 
Concretament, es troba que la estructuració del coneixement i l’aglomeració espacial co-evolucionen i que aquesta co-
evolució es veu significativament alterada pel desenvolupament de les TIC. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The aim of this project is studying the relationship between knowledge management strategies and information and 
communication technologies (ICTs) in the evolution of organizational populations and their combined effects in the spatial 
industrial agglomeration patterns. To do this, we adopt an an agent-based modelling approach in order to obtain 
significant and testable hypotheses on the evolution of organizational populations within geographic clusters. The 
simulation model used incorporates the tenets of a conceptual framework the Information Space or I-Space. This allows 
an information-based conceptualization of the economic environment that has into account its spatial and temporal 
dimensions. Through the model parameters it is possible to assign specific knowledge management strategies to the 
agents and to locate them in a specific position of the physical space. The simulation shows how the adoption of diverse 
knowledge management strategies influence the evolution of organizations and of its spatial location, and that this 
evolution is modified by the development of ICTs. By modeling two well-known cases of high-tech industrial clusters, 
Silicon Valley and Boston Route 128, we look at the interrelationship between knowledge management strategies 
adopted by firms and the latter’s choice of spatial location, as well as how it is affected by the evolution of information and 
communication technologies (ICTs). The obtained results generate a set of interesting hypotheses on the impact of the 
ICTs development on the dynamics of geographic clusters. Concretely, we find that knowledge structuring and spatial 
agglomeration co-evolve and that such co-evolution is significantly altered by the development of ICTs. 
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1. Introducció 

En les darreres dècades, els actius de coneixement han esdevingut una de les principals 
fonts de generació de valor per a empreses individualment i per a sectors industrials en conjunt 
(Castells, 1996; Davenport & Prusak, 1998; Dosi, Teece, & Chytry, 1998; Leonard, 1995). La 
gestió del coneixement, que va néixer com a una disciplina fonamentalment pràctica, ha 
esdevingut objecte de recerca i un dels àmbits més dinàmics de les ciències del management 
(Cortada & Woods, 1999; Choo & Bontis, 2002; Easterby-Smith & Lyles, 2003). 

Malgrat això, la gestió del coneixement encara no compta amb un corpus teòric assentat 
(Canals, 2002). Tot i que des de la teoria econòmica s’ha detectat la importància dels recursos 
basats en el coneixement (Nelson, 1991; Penrose, 1995) i l’anomenada “resource-based view of the 
firm” (RBV) ha avançat en l’estudi dels recursos basats en el coneixement (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984), encara no hi ha una formulació teòrica satisfactòria. Això és degut, 
segurament, d’una banda, a la dificultat que suposa tractar amb conceptes tan el·lusius com el 
coneixement (Grant, 1996) i, de l’altra, a que la producció i la transmissió de coneixement són 
sovint processos no lineals (Bettis & Prahalad, 1995) que són difícils de tractar amb els mètodes 
analítics convencionals. 

Per aquesta raó, alguns investigadors han començat a explorar la possibilitat d’utilitzar 
en aquest àmbit mètodes de simulació per ordinador (Carley, Gasser, & Weiss, 1999; Nelson & 
Winter, 1982). En aquest sentit, els mètodes de simulació basats en agents, ben fonamentats 
teòricament, tenen un gran potencial per a avançar en la teorització de l’empresa basada en el 
coneixement. A més, poden constituir una font d’hipòtesis contrastables empíricament sobre les 
dinàmiques socials i humanes relacionades amb aquestes institucions. A través de les idees que 
generin els resultats de les simulacions basades en agents es pot contribuir decididament al 
desenvolupament d’una teoria de l’empresa basada en el coneixement. 

El projecte de recerca que s’ha dut a terme aquí preten contribuir a aquest objectiu 
mitjançant la construcció d’un model de simulació específic basat en agents. El model està 
fonamentat l’anomenat I-Space desenvolupat per Max Boisot (1995, 1998). L’I-Space és un marc 



 

 

teòric general útil per a explicar l’evolució dels actius de coneixement en un sistema social. Dins 
de l’I-Space es pot descriure l’efecte de les accions d’agents individuals en els actius de 
coneixement. Aquests efectes fan referència a l’estructuració del coneixement (codificació, 
abstracció, absorció i impacte) o a la interacció entre diversos agents. 

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts amb un model de simulació es poden 
generar hipòtesis contrastables sobre aspectes concrets dels processos pels quals les 
organitzacions desenvolupen i despleguen els seus recursos de coneixement (Davis, Eisenhardt, 
& Bingham, 2007; Harrison, Lin, Carroll, & Carley, 2007). Això és el que es fa en el cas del tema 
objecte d’aquest projecte de recerca. Concretament, s’ha tractat el problema dels clústers 
industrials formats per empreses basades en el coneixement, en els quals els processos de 
creació i difusió de coneixement són fonamentals (Kogut & Zander, 1992; Porter, 1998).  En 
aquest àmbit,  s’aprofundeix en aspectes concrets com l’efecte a nivell global de les estratègies 
de gestió del coneixement adoptades per les empreses individualment, la relació entre els 
processos de creació i difusió de coneixement i la situació geogràfica de les empreses en la 
creació i difusió de coneixement. 

Aquesta recerca forma part d’una línia iniciada anteriorment (Canals, 2005) i que s’ha 
pogut potenciar a través de l’estada realitzada a la Universitat de Pennsylvania. El període 
passat a l’Snider Entrepreneurial Research Center de la Wharton School ha permès treballar 
conjuntament amb un equip d’investigadors que està desenvolupant una plataforma de 
simulació molt potent i que es dedica al tractament de problemes relacionats amb la creació i 
transmissió de coneixement a les organitzacions. Això ha fet possible desenvolupar noves idees 
pels models de simulació que permeten tractar el tema en profunditat, obtenir resultats 
interessants i fer-ne una interpretació acurada. 

2. Marc teòric 

El projecte se substenta en una doble base teòrica. Per una banda, la literatura sobre 
gestió del coneixement a les organitzacions, i per l’altra els treballs sobre clústers industrials 
basats en el coneixement i localitzats geogràficament. 

En les darreres dècades s’han desenvolupat diversos models conceptuals de gestió del 
coneixement o aspectes relacionats com l’aprenentatge organitzacional (Argyris, 1999; Cook & 
Brown, 1999; Nonaka & Takeuchi, 1995; Spender, 1996). El nostre model de simulació incorpora 
els postulats teòrics de l’I-Space proposat per Max Boisot (Boisot, 1995). Com a marc conceptual, 
l’I-Space descansa en una premissa ben simple i intuïtiva: el coneixement estructurat flueix més 
ràpidament i extensivament que el no estructurat. L’estructuració s’aconsegueix per dues 
activitats cognitives: la codificació i l’abstracció, que treballen conjuntament. La primera 
consisteix en articular i distingir les categories que utilitzem per a entendre el món. La segona 
permet tractar coses diferents com si fossin iguals, reduint així el nombre de categories 
necessàries (Boisot, 1998).  

En un espai abstracte format per les tres dimensions de codificació, abstracció i difusió, 
els processos de creació i transmissió de coneixement en sistemes socials tenen tendència a 
seguir trajectòries corresponents al cicle d’aprenentatge social—o social learning cycle (SLC). 
Aquest cicle comença amb els processos de codificació i abstracció que fan possible que el 
coneixement es difongui en una població d’agents. Un cop difós, el coneixement pot 
experimentar els processos inversos als dos primers: l’impactació, que correspon a l’aplicació de 
coneixement abstracte a pràctiques concretes, i l’absorció, que consisteix en l’aplicació de 
coneixement ja codificat a noves situacions mitjançant la pràctica que fan que es torni a 
descodificar. Finalment, l’exploració identifica patrons disponibles a nivell general però difusos 
i els transforma en coneixement idiosincràtic pertanyent a un individu o un grup petit 
d’individus. 



 

 

Atenent a això, existeixen dues estratègies possibles a l’abast de les organitzacions per a 
obtenir rendibilitat dels seus actius de coneixement. Una, l’N-learning o aprenentatge 
neoclàssic, és evitar que els actius de coneixement es difonguin una vegada estructurats de 
manera que es mantinguin en la situació que més rendiments proporciona: la màxima 
estructuració—que en facilita l’aplicació—i la mínima difusió—que n’evita la utilització per part 
de la competència. L’altra estratègia, l’S-learning o aprenentatge schumpeterià, és l’afavoriment 
del cicle complet d’aprenentatge social que permeti assegurar els avantatges de ser el primer en 
la creació de nou coneixement i la destrucció de l’existent. 

Fou ja Alfred Marshall (Marshall, 1920) qui apuntà la possibilitat que la proximitat 
geogràfica entre les empreses afavorís la difusió de coneixement entre elles, constituint això un 
dels possibles factors favorables a la formació d’aglomeracions industrials.  

Tanmateix, un repàs de les diverses tradicions en l’estudi de l’economia espacial, des de 
l’anàlisi econòmica de problemes espacials fins a la geografia econòmica passant per la “nova 
geografia econòmica” liderada per Paul Krugman, mostra que rarament s’inclou en l’anàlisi el 
factor coneixement (Krugman, 1991, 1998). Aquest factor esdevé encara més rellevant en 
l’economia actual i és present en diverses noves contribucions a l’estudi de l’economia espacial 
com és ara l’economia organitzacional (Milgrom & Roberts, 1992), l’economia evolutiva (Nelson 
& Winter, 1982), la teoria de l’organització (Foss, 1996) o el concepte d’avantatge competitiu de 
Porter (Porter & Stern, 2001). 

3. Metodologia 

La metodologia emprada en la recerca està fonamentada en la utilització de models de 
simulació. Així, doncs, es basa en els fonaments teòrics de la simulació (Casti, 1997; Hartmann, 
Hegselmann, Mueller, & Troitzsch, 1996) i en la seva aplicació als sistemes socials en general 
(Abelson, Lindzey, & Aronson, 1968; Gilbert & Troitzsch, 1999; Liebrand, Nowak, & 
Hegselmann, 1998; Troitzsch, Liebrand, Nowak, & Hegselmann, 1998) i a les ciències del 
management en particular (Berends & Romme, 1999). 

El model de simulació desenvolupat serveix per generar una sèrie de proposicions 
teòriques sobre els processos de creació i transmissió de coneixement en el si del conjunt de les 
empreses que formen un sector industrial basat en el coneixement. Aquestes proposicions 
poden servir de base, en projectes posteriors, per a generar propostes d’actuació pràctiques per 
a fomentar desenvolupament de sectors industrials d’aquest tipus. 

3.1 El model de simulació 

El treball fet ha permès aprofitar l’experiència adquirida en col·laborar al 
desenvolupament de la plataforma de simulació SimISpace2 que s’estava desenvolupant al 
Snider Entrepreneurial Research Center de la Wharton School a la Universitat de Pennsylvania 
en el marc del projecte Simulation of Knowledge Development in Information Space. Aquesta 
plataforma permet la construcció de models de simulació de processos de gestió del 
coneixement en el si de sistemes socials formats per diversos integrants (Ihrig & Abrahams, 
2007). La plataforma SimISpace2 està elaborada amb un llenguatge de programació de propòsit 
general orientat a objectes anomenat C#, que incorpora la majoria de les característiques dels 
llenguatges C++ i Java. El model de simulació utilitzat en aquesta recerca, ImbySim, incorpora 
alguns dels elements de la plataforma SimISpace2. 

ImbySim assumeix una sèrie de preceptes teòrics generals sobre els processos de creació i 
transmissió de coneixement provinents del marc conceptual I-Space elaborat per Max Boisot 
(1995, 1998) i utilitza la tècnica de la simulació basada en agents. Aquesta tecnologia resulta 
particularment indicada per a l’estudi de sistemes complexos en els quals els patrons emergents 
de comportament del sistema a nivell general s’han de reproduir a través de l’agregació de 
comportaments dels agents individuals (Epstein, 1999; Henrickson & McKelvey, 2002). En el cas 



 

 

estudiat en aquest projecte, els agents representen empreses individuals mentre que el sistema 
representa un sector industrial basat en el coneixement. La localització espacial dels agents es 
representa al model per una posició determinada en una matriu de 80x80 cel·les. Més d’un 
agent pot ocupar cada cel·la i l’espai es considera isotròpic, és a dir, sense irregularitats 
geogràfiques. A cada agent se li assigna la posició en el moment de la seva creació i aquesta no 
es modifica al llarg de la simulació. A la figura 1 es pot veure un diagrama de flux simplificat 
del model de simulació ImbySim. 

3.2 Verificació i validació del model 

Un cop el model de simulació està construit, es procedeix a la seva verificació, és a dir, a 
assegurar que el model està correctament implementat i que funciona de manera 
adequada(Law & Kelton, 2000). 

Posteriorment, es fixen els rangs dels paràmetres del model per tal que s’ajusti el màxim 
possible al problema real que es vol modelitzar. Per a això, s’utilitzen les dades empíriques 
recollides a la literatura analitzada prèviament en la fase de revisió bibligràfica. Els resultats 
obtinguts amb el model permeten la seva validació, és a dir, l’assegurament que el 
comportament del model es correspon amb el del sistema real (Gilbert & Troitzsch, 1999). 

3.3 Utilització del model i anàlisi de dades 

Finalment, el model es fa córrer amb diverses configuracions per a observar l’efecte de 
la variació de paràmetres clau. Amb cada configuració el model es fa córrer diverses vegades 
per obtenir valors mitjans de les variables estudiades estadísticament significatius. A partir de 
l’anàlisi i la interpretació dels resultats es generen les proposicions teòriques sobre el problema 
estudiat. 

Per a l’anàlisi de les dades s’utilitzen algunes eines de reporting, però també s’extrauen 
dades directament des de la base de dades de la simulació i es treballen amb eines d’anàlisi 
estadística com SPSS i de càlcul i representació gràfica com Mathematica. 



 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flux d’ImbySim 



 

 

4. Resultats 

A continuació es resumeixen els principals resultats obtinguts amb el model de 
simulació ImbySim. Una descripció més detallada d’alguns d’aquests resultats es pot trobar 
publicada (Canals, Boisot, & MacMillan, 2008). 

El model de simulació s’utilitza per explorar la interrelació entre les estratègies de 
gestió del coneixement adoptades per les organitzacions i els seus patrons de localització 
espacial. Una característica bàsica del model de simulació que permet aquesta anàlisi és 
l’assumpció que la probabilitat de transmissió efectiva de coneixement entre dues 
organitzacions és una funció inversa de la distància física que les separa(Abler, Adams, & 
Gould, 1971). Això ens permet lligar les estratègies de gestió del coneixement amb la localització 
geogràfica. Com que la interacció a distància està cada vegada més intermediada per les 
tecnologies de la informació i la comunicació, la dependència dels fluxos de coneixement de la 
distància física ha de variar amb el nivell de desenvolupament de les TIC.  

4.1 Estratègies de gestió del coneixement 

El model dóna la possibilitat d’assignar a cada agent opcions estratègiques diferents per a 
dos aspectes concrets de la gestió del coneixement. El primer és el que anomenem estratègia 
d’estructuració de coneixement (Knowledge Structuring Strategy o KSS) i permet adoptar una 
preferència per treballar amb coneixement amb un major grau d’estructuració o bé amb 
coneixement menys estructurat. El segon és l’estratègia de bloqueig de la difusió (Diffusion 
Blocking Strategy o DBS). Alguns agents presenten una tendència a l’N-learning, és a dir, a 
bloquejar la difusió dels seus actius de coneixement per a obtenir-ne el màxim valor. D’altres 
adopten una estratègia S-learning, consistent a afavorir la difusió. Aquestes opcions se li 
assignen a cada agent en el moment de la seva creació i no varien al llarg de la simulació. 
Tanmateix, l’evolució de la població organitzacional fa que la distribució de les diverses opcions 
estratègiques pugui variar al llarg de la simulació. A la taula 1 es mostren les quatre possibles 
combinacions estratègiques, que donen lloc a quatre tipus d’agents. 

Knowledge Structuring Strategy  

(KSS) 

STRATEGIC OPTIONS 

Structuring 

KSS = 1 

De-structuring 

KSS = 0 

Hoarding 

DBS = 1 

Hoarding Structurers Hoarding  

De-structurers Diffusion Blocking 

Strategy  

(DBS) Sharing 

DBS = 0 

Sharing Structurers Sharing  

De-structurers 

 

Taula 1. Combinacions estratègiques dels agents d’ImbySim 

 

Fent correr la simulació amb agents de cadascuna de les opcions estratègiques per 
separat es veu com evolucionen poblacions homogènies. Després es fa córrer amb una població 
mixta (inicialment distribuida a parts iguals, però que després va evolucionant) i es veu quines 
estratègies funcionen millor.  



 

 

La figura 2 mostra l’evolució temporal dels diversos casos estudiats i la figura 3 la 
comparació de la generació d’actius de coneixement i generació de rendes derivades del 
coneixement en cada cas. 

 

 
 

Figura 2. Comparació de l’evolució en el nombre d’agents, nombre d’actius de coneixement i de 
rendes obtingudes a partir dels actius de coneixement per a les quatre poblacions homogènies i 

per al cas mixt. La gràfica mostra el promig de les 50 simulacions fetes en cada cas. 
 

 

 



 

 

 
Figura 3. Nombre d’actius de coneixement creats pels agents comparats amb les rendes 

adquirides pels mateixos agents per als cinc casos analitzats. Valors mitjos per les 50 
simulacions realitzades. 

 

4.2 Nivell de desenvolupament de les TIC 

La possibilitat de tenir en compte l’efecte del desenvolupament de les TIC s’introdueix en el 
model mitjançant dos efectes diferents: l’efecte difusió i l’efecte amplada de banda. L’efecte difusió 
es reflecteix en el fet que, per a un determinat grau d’estructuració del coneixement, la 
probabilitat d’arribar a altres agents localitzats a una determinada distància mitjançant 
transferències de coneixement serà superior per a nivells més alts de desenvolupament de les 
TIC. Per altra banda, l’efecte amplada de banda consisteix en què, per a un nombre donat 
d’agents amb els quals hi ha la possibilitat d’interactuar, el desenvolupament de les TIC 
augmenta la probabilitat que se’ls transfereixi coneixement per a un nivell donat d’estructuració 
d’aquest coneixement. És a dir, més coneixement serà transferible per unitat de temps i per un 
grau donat de codificació i abstracció. El nivell de desenvolupament de les TIC, i per tant 
l’amplada de banda disponible, es representa al model per la variable β. La figura 4 mostra les 
diferències obtingudes en les magnitudes més rellevants. 

 



 

 

 

 

 
Figura 4. Anàlisi general dels 100 darrers períodes de la simulació per diferents valors de β 

prenent una escala logarítmica. Valors mitjos per 50 simulacions. 
 

La figura 5 mostra les proporcions dels quatre tipus d’agents (segons la seva tria 
estratègica) presents en la simulació en els darrers períodes. Cal tenir present que la situació 
inicial és aproximadament uniformes (25% de cadascun). 



 

 

 

 
Figura 5. Distribució de les estratègies per als 100 darrers períodes de la simulació per diversos 

valors de β. Valors mitjos per 50 simulacions. 
 

 

 

4.3 Modelització dels clústers geogràfics 

Per tal de poder ancorar els resultats de les simulacions en dades empíriques, s’utilitzen 
com a referència dos casos reals ben coneguts de clústers industrials d’alta tecnologia: Silicon 
Valley i la Route 128 de Boston. Una anàlisi de la literatura—en especial els treballs de Saxenian 
(1994) i Castells (1994)—sobre aquests dos casos paradigmàtics permet trobar-ne alguns 
elements diferenciadors: 

− hi ha una major densitat d’organitzacions a Silicon Valley que a la Route 128; 

− les organitzacions situades al llarg de la Route 128 tendeixen a ser més grans que a 

Silicon Valley, i a utilitzar un nombre major de tecnologies; 

− la interacció entre les organitzacions, tant de caire formal com informal,  és molt 

més freqüent a Silicon Valley que a la Route 128; i 

− la cultura de Silicon Valley és molt més propensa a la col·laboració. 

Aquests elements són utilitzats per fixar els paràmetres del model de simulació de 
manera que dóna lloc a dues representacions simplificades però amb les característiques, 
respectivament, del cas de Silicon Valley (SV) i del de la Route 128 (R128). 

En primera instància, es fan simulacions dels dos casos, SV i R128, per a un nivell donat 
de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’anàlisi dels resultats 
obtinguts demostra que el model de simulació és capaç de reproduir diferències en els patrons 
de comportament dels dos sistemes que són consistents amb l’abundant literatura existent. Això 
confirma la validesa del model de simulació. 

En una segona fase s’executen diverses sèries de simulacions que sotmeten cadascun 
dels dos casos a diversos règims de TIC, és a dir, a diferents amplades de banda disponibles. A 
la figura 2 es pot veure el resultat d’una de les simulacions pel que fa a la distribució espacial 
final d’empreses a les representacions de SV i R128 per a tres règims diferents d’amplada de 
banda (AB) de les TIC. 
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Els resultats obtinguts permeten generar un conjunt d’hipòtesis sobre l’impacte dels 
desenvolupaments de les TIC en la dinàmica dels clústers geogràfics d’indústries d’alta 
tecnologia: 

HIPÒTESI 1. El desenvolupament de les TIC comportarà una reducció del nombre 
d’empreses als clústers geogràfics d’indústries basades en el coneixement. 

HIPÒTESI 2. Els desenvolupaments futurs de les TIC reduiran els avantatges del 
model cultural de Silicon Valley sobre el de la Route 128 de Boston. 

HIPÒTESI 3. Els desenvolupaments futurs de les TIC faran decréixer la proporció de 
coneixement creat dins de clústers geogràfics d’indústries d’alta tecnologia respecte del 
total. 

HIPÒTESI 4. Els desenvolupaments futurs de les TIC duran als clústers industrials del 
tipus Silicon Valley a evolucionar en dues fases. En la primera fase, el grau d’aglomeració 
espacial augmentarà i hi haurà un decrement del nombre d’empreses que adoptin 
estratègies d’estructuració del coneixement. En una segona fase, el nivell d’aglomeració 
espacial disminuirà i el nivell d’adopció d’estratègies d’estructuració del coneixement 
tornarà a pujar, conjuntament amb un increment en el nombre d’empreses adoptant 
estratègies de bloqueig de la difusió de coneixement. 

La utilització del model de simulació per a replicar casos reals coneguts s’ha mostrat 
útil per a generar noves idees. Per exemple, sembla clara la suggerència que la localització 
espacial i les estratègies de gestió del coneixement estan íntimament relacionades i 



 

 

coevolucionen. O bé, que propensions culturals diferents poden generar dinàmiques 
d’aglomeració diferents. 

La introducció de la possibilitat de representar diversos escenaris quant al nivell de 
desenvolupament de les TIC introdueix qüestions interessants pel que fa a l’evolució futura dels 
models de clústers i districtes industrials. 

5. Conclusions 

La recerca presentada en aquesta memòria té com a objectiu contribuir a la comprensió 
dels fluxos d’informació i coneixement a l’economia espacial. Diverses contribucions es poden 
extreure del treball realitzat, des dels resultats científics del treball fins a la proposta d’hipòtesis 
de treball aplicables a casos pràctics concrets, passant per l’ús de noves metodologies com les 
simulacions. 

Com tot treball de recerca, aquest té unes limitacions que cal tenir en compte. Primer, el 
treball realitzat se situa majoritàriament en el context de descoberta, en l’heurística pròpia del 
desenvolupament de teories, i té com a objectiu la generació d’hipòtesis. Tanmateix, l’ús de les 
simulacions fa que aquesta generació d’hipòtesis es faci sota una disciplina i un mètode que la 
situa a mig camí del context de justificació. 

L’ús de models de simulació en ciències socials—i especialment quan aquests sistemes 
són complexos—rarament pot donar lloc a prediccions o explicacions mecanicistes de la realitat. 
Però sí que poden mostrar-nos patrons de comportament que es produeixen en els models 
ideals que ajudin a comprendre els processos que es produeixen en els sistemes reals. En aquest 
cas, la simplificació—i, per tant, el distanciament de la realitat—és el que ens facilita la 
identificació dels patrons. 

Algunes altres limitacions del treball provenen de l’ús de marcs teòrics—com l’I-Space, 
les teories de la complexitat o l’ecologia organitzacional, que se centren en alguns aspectes 
concrets—o bé de les assumpcions fetes en el disseny del model o la seva parametrització. La 
simplificació del rang de possibles opcions estratègiques dels agents o el considerar que només 
l’espai físic—un espai físic simple, sense orografia—modula la possibilitat de transferència de 
coneixement són altres aspectes limitadors que cal tenir en compte. 

Les principals contribucions d’aquest treball al coneixement es troben en diversos 
àmbits. A nivell general, es mostra la validesa de l’I-Space com a model conceptual per a 
l’estudi dels sistemes socials intensius en coneixement, s’il·lustra l’estudi dels sistemes 
complexos de l’economia mitjançant l’ús de simulacions basades en agents i es presenta una 
nova aproximació a la gestió del coneixement.  

Es mostra també la possibilitat d’utilitzar la simulació basada en agents per modelar 
entorns econòmics intensius en coneixement. Les simulacions permeten comprendre la 
coevolució que es pot produir entre les estratègies de gestió del coneixement en una població 
organitzacional, la seva relació amb la dimensió espacial de l’economia i l’efecte en aquests 
fenòmens de l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

El treball presentat aquí obre diverses possibles vies de recerca futura. Una de ben 
evident és la comprovació empírica de les hipòtesis generades a partir del model de simulació. 
També seria interessant la millora i refinament del model de simulació en diversos aspectes com 
és ara introduir la possibilitat que hi hagi agents de diverses classes amb característiques 
diferents o dotar els agents de memòria i, per tant, de la capacitat d’aprendre. També es podria 
millorar la representació de l’espai físic amb la simulació de característiques orogràfiques reals 
o fins i tot complementar-ho amb la introducció d’espais d’altres tipus—per exemple, culturals, 
tecnològics o lingüístics—que poden influir en la transmissió de coneixement. 



 

 

En el futur és probable que els models de simulació basats en agents puguin fer 
contribucions significatives a la gestió del coneixement i a l’estudi dels fluxos espacials de 
coneixement en els sistemes econòmics. Aquest treball constitueix un modest primer pas en 
aquesta direcció. 
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