
Presentació
Aquest treball té com a objectiu fer rendible l’energia que es desprèn de l’exercici fí-
sic que es fa en un gimnàs, escollint les màquines més productives, calculant la mit-
jana energètica que es genera diàriament i estudiant com podem reconduir aquesta 
energia a una energia eficient. 
Em vaig proposar fer aquest treball quan era usuari d’un gimnàs, exactament men-
tre estava utilitzant una bicicleta estàtica. En aquell moment vaig preguntar-me 
perquè tota l’energia que jo i els altres produíem en utilitzar una màquina no tenia 
cap funció. La pregunta en qüestió que em vaig fer és la següent: com podríem apro-
fitar tota aquesta energia?
Podreu veure que el treball consta de dos grans blocs. El primer inclou la part intro-
ductòria, o sigui, la recerca de la informació necessària que ens permet documen-
tar-nos sobre l’energia, la dinàmica i la musculatura. El segon conté la part més ex-
perimental, és a dir, el muntatge del projecte i l’extrapolació al gimnàs. També ajuda 
al seguiment de l’estudi un annex on consten les enquestes i les entrevistes dutes a 
terme, les fitxes de les màquines del gimnàs estudiades, així com alguns articles de 
premsa que en reforcen el seguiment i la transcripció d’algun correu per contactar 
amb persones que anteriorment han intervingut en projectes similars. 
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Per poder documentar-nos s’han utilitzat les fonts següents: pàgines web, vídeos, 
enquestes, entrevistes i articles de premsa, entre d’altres.
Mentre es portava a terme aquest treball ens hem trobat amb diferents dificultats. 
En primer lloc, ha costat molt aconseguir un gimnàs que ens proporcionés les da-
des necessàries per tal que el treball pogués tirar endavant, en molts gimnasos ens 
demanaven fer-nos socis. En segon lloc, un cop s’ha aconseguit tenir un gimnàs que 
es prestés a ser objecte d’estudi, ha estat difícil aconseguir una entrevista amb el 
seu gerent, que era qui ens havia de proporcionar les dades bàsiques per al treball. 
I, finalment, també he de dir que ha estat complicat aconseguir tots els materials 
necessaris per poder fer el muntatge del projecte. 
Agraeixo la col·laboració i l’atenció rebuda per part de la meva família, ja que m’han 
facilitat l’accés a tot el material necessari per fer el muntatge en qüestió i m’han 
donat suport en tot moment. Al gimnàs del Tennis Vic, per proporcionar-me la infor-
mació que necessitava, i, finalment, a la meva tutora de recerca, l’Alba Pallarols, per 
la seva ajuda i el seu suport incondicional.

Metodologia
Després de buscar la informació més de caràcter bibliogràfic per centrar el treball, 
i com que l’objectiu és aprofitar l’energia que es desprèn amb l’exercici físic, es va 
passar una enquesta per saber quina era la màquina que més utilitzaven els usua-
ris dels gimnasos de Vic. Amb els resultats obtinguts centraríem el nostre objecte 
d’estudi. També calia escollir el gimnàs concret on recollir dades reals de màquines, 
usuaris i el consum energètic.
En paral·lel, un cop conegut que la màquina a utilitzar és la bicicleta estàtica, es 
va fer tot el disseny teòric i pràctic del muntatge. Amb aquest muntatge es va fer 
una sèrie de càlculs i procediments per obtenir l’energia implicada, es va extrapolar 
aquest muntatge al gimnàs i finalment es va fer l’estudi de la viabilitat del projecte 
al gimnàs en qüestió, tenint en compte la inversió necessària.

Cos del treball
L’energia, la capacitat que tenen els cossos de produir un treball, és, en general, una 
quantitat abstracta. El que molts físics han intentat i alguns han aconseguit al llarg 
de la història, ha estat trobar una manera de calcular aquesta quantitat a partir de 
diversos sistemes. 
Hi ha diferents tipus d’energia, alguns dels quals es poden transformar en altres 
formes d’energia. L’energia endosomàtica, l’energia que contenen els aliments, és 
capaç de convertir-se en energia mecànica, l’energia relacionada amb el moviment 



de cossos, i aquesta en energia elèctrica, l’energia relacionada amb la posició d’una 
càrrega elèctrica en un corrent elèctric. Aquesta última es transmet a partir del cor-
rent elèctric, el qual pot ser de dos tipus diferents, de corrent continu o de corrent 
altern. El corrent continu és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del 
flux de càrregues elèctriques no varia, i el corrent altern és un altre tipus de corrent 
que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a 
intervals regulars.

Ara bé, per tal que l’energia mecànica sigui transformada en energia elèc-
trica, cal seguir les lleis de la dinàmica, una branca de la mecànica clàssica 
que estudia les forces i les acceleracions que aquestes produeixen sobre els 
cossos. Aquestes lleis foren descrites pel físic Isaac Newton al llarg del final 
del segle XIX.
En un gimnàs es pot diferenciar entre màquines elèctriques i màquines no elèctri-
ques o autosuficients. Dins d’aquestes no elèctriques hem pogut contemplar a partir 
d’un sondeig a una mostra dels usuaris dels diferents gimnasos de Vic, que la bici-
cleta estàtica és una de les màquines més utilitzades, i és per això que es va escollir 
com a màquina objecte d’estudi.

Disseny del muntatge 
(font pròpia)



Aquesta màquina té moviment gràcies a la musculatura de l’usuari. Aquest seguit 
de músculs estan organitzats en diferents parts del cos, però les parts que a partir 
de l’energia endosomàtica generen el moviment objecte d’estudi són les divisions de 
les cuixes i les cames, amb els seus respectius músculs.
La bicicleta estàtica és una màquina molt fàcil de manipular per aconseguir la fina-
litat del nostre projecte, ja que funciona a partir d’un sistema mecànic molt simple, 
es pot transportar molt còmodament i és molt habitual en un gimnàs, per tant la 
idea del gimnàs autosuficient es fa més viable. Alhora, en ser la bicicleta una màqui-
na amb grans qualitats, els materials per muntar el projecte són fàcils d’adquirir, de 
funcionament simple i d’un preu no gaire elevat. Aquests materials són tals com un 
motor, una corretja de transmissió, una bateria, un transformador i un polímetre. El 
muntatge de tots ells és, a més, simple i senzill.
Aquest muntatge es basa en collar el motor en una part de la bicicleta estàtica, se-
guidament connectar aquest amb una bateria, evidentment amb els mateixos vol-
tatges. Després s’ha de connectar aquesta bateria a un transformador, el qual ens fa 
possible poder distribuir el corrent a la xarxa elèctrica.
Insistint en el tema energètic, és un projecte i un procés totalment viable, ja que 
els usuaris que exerciten transformen l’energia endosomàtica que consumeixen en 
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energia elèctrica sense augmentar en cap moment el desgast físic de la persona. 
Tan sols 12.000 calories al dia, produïdes per la gent que utilitza la bicicleta estàtica 
al gimnàs, ja són suficients per tal que el projecte funcioni correctament. Aquestes 
12.000 calories necessàries perquè el projecte sigui viable es van calcular a partir 
d’un procediment que consistia a saber quantes calories es gasten en una hora de 
pedaleig a la bicicleta estàtica.
Per tal de poder extrapolar el muntatge anteriorment fet es va haver de contactar 
amb el gimnàs escollit per aconseguir conèixer el funcionament de les bicicletes 
al gimnàs durant el dia. Per tant, es van fer diferents visites al gimnàs en diferents 
moments del dia per saber quina era la mitjana de bicicletes que funcionaven cada 
hora i també per poder conèixer la suposada producció del projecte.
En el cas pràctic del gimnàs objecte d’estudi, funcionen 13 bicicletes cada hora. I 
tenint en compte que el muntatge és capaç de generar 50 Watts de potència i que 
funciona les 15 hores diàries que està obert el gimnàs, el muntatge produeix 9.750 
Watts diaris. Per tant, aquesta quantitat de Watts equivalen a les 12.000 calories 
produïdes pels usuaris del gimnàs.
Després de l’entrevista feta al gerent del gimnàs vam determinar que aquest gasta 
en llum 9.000 Watts diaris i, per tant, la producció del muntatge és totalment sufici-
ent per cobrir els costos en il·luminació. Aquests costos són aproximadament d’uns 
365 €, tenint en compte que es consumeixen 2.250 kilowatts anuals, el preu del 
kilowatt i els impostos sobre la llum. 
Però tots aquests canvis duts a terme a la maquinària del gimnàs tenen un cost, i és 
per això que es va fer un pressupost per fer-se una idea de tots aquests costos. En 
tractar-se d’uns materials no gaire cars, el pressupost total és d’uns 1.198 €.
Per tant, després de fer la consulta a un tècnic especialitzat en temes de suficiència 
energètica, tenint en compte que la despesa del muntatge és d’uns 1.198 € i que les 
despeses en llum són de 365 €, el gimnàs tardaria aproximadament uns 3,3 anys a 
amortitzar la despesa de tots aquests canvis realitzats. Aquest resultat es pot con-
siderar òptim, ja que es comença a considerar bona una amortització quan tarda 
menys d’uns 6 anys en recuperar la inversió.

Conclusions
Un cop portat a terme tot l’estudi es pot veure que és possible aprofitar l’energia 
que es desprèn de l’exercici físic que es fa en un gimnàs. Aquest aprofitament es 
tradueix en la viabilitat d’abastir les despeses lumíniques que té un gimnàs amb 
tan sols l’energia produïda pels mateixos socis, que contribueixen en la producció 
de corrent elèctric a la mateixa hora que fan exercici. És de suposar que aquest fet 
podria repercutir en la quota mensual dels socis, fent-la més barata, ja que les des-



peses del gimnàs es redueixen. A més a més, cal tenir en compte que aquest proce-
diment no augmenta ni redueix el desgast físic de la persona.
El projecte és totalment viable econòmicament ja que no comporta una despesa econò-
mica gaire elevada, parteix d’una xifra totalment assequible i s’amortitza ràpidament, 
aproximadament en uns 3,3 anys. Això significa alhora que és una inversió viable.
A més a més, aquest projecte pot ser extrapolat a projectes amb més capacitat de 
producció. És a dir, augmentant la potència dels materials, cosa que significaria una 
producció molt superior i a la mateixa vegada una acumulació de corrent elèctric 
per a èpoques del gimnàs no gaire bones o per a qualsevol altre ús. Això també 
implicaria una despesa econòmica inicial més elevada, però no afectaria quant a 
l’amortització, ja que en produir més, també suposaria més estalvi per al gimnàs.
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