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El poder i el valor dels llops, són
trets que els Heiltsuk desitjaven
tenir entre la seva gent.

Presentació Heiltsuk
L’expedició es desenvolupa en territori Heiltsuk, poble de les
Primeres Nacions de Canadà. Es tracta d’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 Heiltsuk
gira al voltant del llop, així com dels seus competidors, de les
seves preses, de la seva coexistència amb el poble Heiltsuk i de
les amenaces que fan perillar el seu futur. El llop com a fil
conduc to r de l ’ exped ic ió , ens perme t rà conè ixe r
l’espectacularitat bellesa de la Costa del Pacífic, un espai natural
altament salvatge. 

    
  

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.

Més coses!!!



 

                                                                                         

  

En resum

Nom de l’Expedició: Heiltsuk Pacífic Wild. La paraula Heiltsuk
identifica a un poble que des de temps immemorials ha romàs a la
Costa Central del Pacífic. 
Edició: 4t 
Destí: Columbia 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.
Finalitat: Veure, viure, sentir i descobrir els valors ecològics,
culturals i paisatgístics de la regió. 
Duració: 12 dies. 
Torns: Dos . 
Sortides: 13 i 27 de setembre - 2022. 
Places: Limitades a 6 expedicionaris per torn. 
Dificultat: Mitja / alta. 
Guies de l’expedició : Ignasi Castellví / Roger Porta. 
Preu: Des de 2655€  
Preparació dels expedicionaris: Xerrades informatives i sortides
de camp prèvies al viatge.
Direcció i execució: Centre d’Estudi del Llop Signatus.
Organització tècnica: Ecowildlife Travel.
Col·labora: Illa Sports Granollers. 

            Direcció i execució                     Organització tècnica         Col·laboració

            

Programa

El programa transita per un dels paisatges naturals més extraordinaris que
poden trobar-se en el món i que alberga part de la fauna més icònica del
planeta. Aquest viatge explorarà la increïble diversitat natural d'una regió on
té lloc cada any un dels espectacles més fascinants de la natura.
Emprendrem un viatge apassionant per la costa oest del país, que ens
portarà des dels últims boscos primigenis de la Columbia Britànica per
intentar descobrir als inquietants óssos negres i als fascinants llops de costa
pescant salmó.

Dia   1: Barcelona  - Vancouver 
Dia   2: Vancouver - Port Hardy
Dia   3: Port Hardy
Dia   4: Port Hardy - Columbia Britànica
Dia   5: Expedició a Columbia Britànica
Dia   6: Expedició a Columbia Britànica
Dia   7: Expedició a Columbia Britànica
Dia   8: Expedició a Columbia Britànica
Dia   9: Expedició a Columbia Britànica
Dia 10: Expedició a Columbia Britànica
Dia 11: Vancouver
Dia 12: Vancouver - Barcelona
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