De fet, mentre llegeixo el cartell que m’indica el desviament cap al
Moli del Vidal sento molt a prop el crit inequívoc d ’un 4*
,
un ocell nocturn i difícil de veure pels tons mimètics de les plomes.
La calor apreta i decideixo anar tornant, vaig cap al Molí de la
Roureda, llegeixo en un cartell amagat que <<Construït com a molí
fariner, la seva activitat data els segles XVIII i 5*
>>.

Avui em disposo a conèixer els plans de Sió, una zona on hi predomina el cereal, com l ’ordi o el blat i on hi podem trobar petites
clapes d’ametllers i un tipus d’alzina anomenada carrasca.
Tot i l ’aparent falta de diversitat en aquests ambients hi viu força
fauna, i la presència de petits mamífers fa que hi hagi molts
rapinyaires.

Fent via de tornada, en un revolt pronunciat del camí, trobo una
clapeta de bosc d’alzina carrasca, cada vegada menys habituals,
en un dels arbres s’alça una 6*
! Porta un
conill a les urpes i marxa volant sense deixar anar la seva presa.
Un cop més, en aquests ambients hi solc trobar petites cabanes de
volta, utilitzades per a proporcionar protecció als animals dels
pagesos. Mentre me la miro trobo parada, com un estaquirot, una
7*
que pretén no ser vista.

Sóc a la Plaça Major, em sobrevolen per d’amunt del cap un grup
d ’orenetes cuablanca ja que tenen els nius als edificis propers. És
una espècie comuna, la que no ho és tant és l ‘ *1
que s’ha parat en un parc infantil de la plaça.
No es pot marxar d’aquesta plaça sense llegir la història del
barber de Concabella que hi ha escrita sota la torre.

Desrpés de deixar enrere una granja, topo amb un dels rapinyaires
més típics d’aquestes zones cultivades, es tracta d ’un 8*
,
que aprofita l’alçada d’un freixe per a guaitar el seu futur sopar.
Me’n torno al punt de partida
satisfet d’ ‘haver conegut un
indret tan singular i ple de vida.

Em dirigeixo cap al cementiri. Un cop hi arribo una ombra s’amaga darrera d’aquest, m’hi apropo sigil·losament. Deu n’hi dó!! Un
enorme *2
surt a pas lent en veure’m.
Retorno a la ruta fins que trobo un encreuament de camins, en
aquest, esculpit al mateix mur de pedra hi ha les indicacions per
anar a Guissona o a Torrefeta. Mentre trio cap a on anar observo
que un *3
està aprofitant les branques punxents d’un
arbre proper per esquinçar a un ratolí que ha caçat.
Decidit, m’encamino cap a Torrefeta. Les úniques construccions que
em trobo són antics molins que m’indiquen que per allí hi passa el
torrent de l’Oró.
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