
Una millora en el món

Un jove ric va decidir fer un viatge al futur i el que va veure no li va agradar. Va trobar el seu

país en guerra, molta gent morta i ferida. Tots els països s’estaven barallant per l'aigua, hi

havia molta escassetat.

Al jove no li va agradar veure aquella massacre. Va tornar ràpidament al seu temps i es va

adonar que ningú buscava solució per a aquest problema. Va reflexionar i va saber que havia

de fer alguna cosa. Per sort, era un jove que disposava de molts privilegis, a més de ser

intel·ligent.  Va  decidir  crear  un  sistema  de  nanobombolles  per  a  la  depuració  d'aigües

residuals.  Consistia  a  reutilitzar  l'aigua  d'alguns  electrodomèstics,  com  la  rentadora  i  el

rentaplats,  de  manera  que  l'aigua  usada  en  el  programa  de  rentat  passava  per  aquest

sistema de depuració, es filtrava i es reutilitzava per al programa d'aclarit. També reutilitzava

l'aigua que es feia servir a la dutxa, que de la mateixa manera passava per aquest sistema

cap a la cisterna del vàter.

D'aquesta  manera  va  aconseguir  estalviar  aigua,  no  va  solucionar  el  problema,  però  va

aconseguir motivar més gent a buscar altres solucions. Va tornar al futur i va trobar la pau.

La Porta

Pau Sánchez
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