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Nom	de	l’Expedició:	Heltsuk	Pacífic	
Wild.	La	paraula	Heltsuk	identifica	a	
un	poble	que	des	de	temps	
immemorials	ha	romàs	a	la	Costa	
Central	del	Pacífic.	
Edició:	3a																																																																																																																
Destí:	Colúmbia	Britànica,	Canadà.	
Tipologia:	Viatge	d’aventura	i	
formació	naturalista.	
Proposta:	Acampada	en	el	bosc	
plujós	temperat	més	gran	del	món,	
itineraris	per	terrenys	inhòspits	de	la	
costa	central	del	Pacífic	i	jornada	a	
alta	mar	per	l’estret	de	Geòrgia.	
Finalitat:	Veure,	viure,	sentir	i	
descobrir	els	valors	ecològics,	
culturals	i	paisatgístics	de	la	regió.	
Duració:	12	dies.	
Torns:	Dos	.	
Sortides:	15	i	26	de	setembre	-	2018.	
Places:	Limitades	a	6	expedicionaris	
per	torn.		
Dificultat:	Mitja	/	alta.	
Guies	de	l’expedició	:	Ignasi	Castellví	
/	Xavier	Manteca.																															
Preu:	2155€	
Presentació:		Xerrades	informatives,	
catàlegs,	webs,		xarxes	socials...	
Preparació	dels	expedicionaris:	
Xerrades	informatives	i	sortides	de	
camp		prèvies	al	viatge.   	

	

Presentació  
Heltsuk 

	
L’expedició	 es	 desenvolupa	 en	 territori	 dels	
indis	 Heltsuk,	 un	 vast	 i	 remot	 indret	 forestal	
de	 gran	 valor	 ecològic	 modelat	 per	
nombrosos	i	espectaculars	rius,	on	llops,	óssos,	
llúdrigues,	foques,	àguiles...	esperen	l'arribada	
de	milers	de	salmons	que	tornen	als	seus	llocs	
de	naixement	amb	la	finalitat	de	fresar.	
L’Expedició	 Heltsuk	 gira	 al	 voltant	 del	 llop,	
així	 com	 dels	 seus	 competidors,	 de	 les	 seves	
preses,	 de	 la	 seva	 coexistència	 amb	 el	 poble	
Heltsuk	 i	 de	 les	 amenaces	 que	 fan	 perillar	 el	
seu	futur.	
El	 llop	com	a	 fil	conductor	de	 l’expedició,	ens	
permetrà	 conèixer	 l’espectacularitat	 bellesa	
de	 la	 Costa	 del	 Pacífic,	 un	 espai	 natural	
altament	salvatge.			

 

 
 

El poder i el valor dels llops, són 
trets que els indis Heltsuk 

desitjaven tenir entre la seva gent. 
 

www. signatus.cat  
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L’expedició també es traslladarà durant dos dies a indrets diferents del lloc 
d’acampada per tal de cercar i sorprendre, mitjançant diferents itineraris 
fotogràfics, al gran competidor del llop en la pesca del salmó, l’ós negre. 

 

Més coses! 
Un cop trobats i interpretats els indicis que delaten la presència de llops a la zona, com petjades, 
consum, femtes, senders o alguna llobera abandonada, serà el moment d’organitzar les esperes per tal 
d'observar  el comportament inusual d’aquesta població de llops de la costa, vinculats a l’entorn marí i 
especialitzats en la pesca i el consum de salmó.  
Les xerrades i descobertes que realitzarem durant el campament, ens permetran viure en primera 
persona el funcionament del gran bosc plujós temperat. És quan serem testimonis d’un escenari 
fascinant basat en una exuberant vida vegetal i animal. 
El foto trampeig, la interpretació del comportament a través dels indicis, les escoltes d’udols durant la 
nit, les remuntades pel riu per tal d’observar els milers de salmons, l’observació de la fauna...Tot plegat, 
farà que experimentem la grandesa que exhibeix el lloc i, alhora, que siguem conscients d’un gran 
privilegi, el de percebre la immensitat de la vida salvatge de Canadà. Experiències viscudes durant el 
dia, que seran compartides durant la nit vora al foc i sota un cel extraordinàriament  poblat d’estrelles.  
Durant la realització del campament és freqüent, entre altres, l'observació d'espècies com el llop gris 
(Canis lupus), l’ós negre (Ursus americanus), el cérvol de virginia (Odocoileus virginianus), la foca 
comuna (Phoca vitulina), l’àguila de cap blanc (Haliaeetus leucocephalus), la llúdriga (Lontra 
canadensis), diferents espècies de salmó així com un important nombre d’aus aquàtiques. 

Durant el desenvolupament de l’expedició Heltsuk, i amb la finalitat de buscar noves vivències, ens aproparem al 
coneixement dels grans mamífers marins com els cetacis i els pinnípedes. Una jornada programada a alta mar, 
farà que tinguem possibilitat d’apropar-nos a les majestuoses balenes iubartes (Magaptera novaeangliae), les 
organitzades orques (Orcinus orca), els lleons marins (Eumetopias jubatus), les foques (Phoca vitulina)…  

Direcció i execució                                                                                   Organització tècnica                                                                 Col.labora 
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