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MERCEDARIO 6.720m
Ascensió al Mercedario de 6720m, la vuitena muntanya de
Sud Amèrica.

Localitzada a la província de Sant Joan, a la serralada de la Ramada, aquesta
muntanya escalada per primera vegada amb objectius alpinístics per una expedició
polonesa a 1934, és la 8a muntanya més alta de la serralada dels Andes.
Té el clima i la formació geològica similars a Aconcagua, pel que a més de ser un gran
repte, és un excel·lent entrenament previ a pujar el pic més alt d'Amèrica. Però no
hem de perdre-li el respecte i considerar-lo un cim d'aclimatació. L'ascensió al
Mercedario és tota una expedició! Un cim molt salvatge i menys saturat de gent que el
seu veí Aconcagua.
Vine a gaudir del que significa una expedició a un 6000!
Organitzat per Xavi Llongueras
www.guiallongueras.com
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Itinerari
Dia 1: Viatge.
Vol des de Barcelona o Madrid fins a Buenos Aires i Mendoza. Recollida de el grup a l'aeroport i trasllat a
l'hotel. Control de material.
Hotel.
Dia 2: Mendoza - Barreal.
Recepció del grup a Mendoza a les 9 del matí. Després ens traslladarem al poblet de Barreal en vehicle
privat (4 h). Ens allotjarem i passarem la nit.
Hostel (E, D, S).
Dia 3: Laguna Blanca 3150m.
Dia d'aclimatació a l'altura. Avui explorarem la muntanya. Després de l'esmorzar ens traslladarem en
vehicles 4 × 4 a Laguna Blanca. Una vista impactant del paisatge de muntanya ens acompanyarà
durant el viatge. A l'arribar, esmorzarem i podrem fer alguna caminada per la zona.
Campament (E, D, S).
Dia 4: Campament Guanaquito 3650m.
Comencem la nostra ascensió. Després d'un enèrgic esmorzar iniciarem un trekking de 2 a 3 h i uns
500 metres de desnivell, fins al campament Guanaquito. Durant el camí menjarem el dinar de marxa, i
a l'arribar soparem i tindrem un merescut descans.
Campament (E, D, S).
Dia 5: Camp Guanaquito a Camp Cuesta Blanca 4385m.
L'ascens a Cuesta Blanca és relativament fàcil. Després de 4 hores de caminada al costat de riu
arribarem al campament Costa Blanca, anomenat així pels penitents sobre el pendent. Aquest
campament comptarà amb serveis exclusius per als nostres clients, com el dom menjador, bany i fins
internet. Ens instal·larem i soparem per després descansar.
Campament (E, D, S).
Dia 6: Dia de descans.
Aquest dia el farem servir per recarregar energies i aclimatar. Podrem caminar pels voltants sense
esforç i gaudir de el paisatge, però ha de ser un dia per descansar.
Campament (E, D, S).
Dia 7: Porteig de material a 5200m.
Avui realitzarem el trasllat de càrregues cap al Camp 1, anomenat Pirca de Indios a 5200 metres.
Aquesta activitat serà d'aproximadament unes 6h en total i uns 950 metres de desnivell, a més ens
ajudarà a millorar l'aclimatació. Tornem a descansar al campament de Cuesta Blanca.
Campament (E, D, S).
Dia 8: Dia de descans i preparació de material.
Avui tornarem a descansar, per fer una bona aclimatción a l'altura. A part serà el dia de la preparació de
material pel nostre atac final al cim.
Campament (E, D, S).
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Dia 9: Campament Pirca de Indios 5200m.
Comencem la nostra ascensió. Després d'un enèrgic esmorzar iniciarem un trekking d'unes 3h i uns 500
metres de desnivell, fins al campament Guanaquito. Durant el camí menjarem el dinar de marxa, i a
l'arribar soparem i recuperarem forces pel dia següent.
Campament (E, D, S).
Dia 10: Camp La Ollada 5800m.
Començarem aquest dia que serà una mica esgotador ja que haurem de pujar una gran pendent. A
l'apropar-nos a l'campament ens trobarem amb dues fites: una verge sobre un monòlit de pedres, i
després una creu en homenatge a un gendarme mort. A més podrem contemplar una vista increïble de
l'entorn que ens envolta. Ens instal·larem per sopar i descansar per al dia de cim.
Campament (E, D, S).
Dia 11: Dia de cim!
Començarem molt d'hora el camí cap al cim, ja que ens esperen aproximadament 8 h de pujada.
Passem per un altre campament, que és "El Diente" a 6150m, i flanquejarem el s falsos cims vorejant
la Glacera de la Ollada, de 14km d'extensió. Des d'allà tindrem una vista espectacular dels Andes fins a
aconseguir el cim de l'Mercedario. Podrem veure l'imponent Aconcagua a sud, el Donoso, i Ansilta a el
nord, la Pampa d'el Leoncito a l'est i la línia de l'oceà Pacífic a l'Oest. Tornarem cap el Camp 2 per
descansar. En total poden sortir unes 12 hores d'activitat!
Campament (E, D, S).
Dia 12: Día de reserva.
Aquest dia el reservarem per qualsevol problema amb el clima, per tenir altres possibilitats d'ascens al
cim en cas de mal temps.
Campament (E, D, S).
Dia 13: Dia de reserva
Aquest dia el reservarem per qualsevol problema amb el clima, per tenir altres possibilitats d'ascens al
cim en cas de mal temps.
Campament (E, D, S).
Dia 14: Descens a Laguna Blanca.
Començarem el descens del Mercedario dirigint-nos directament cap a Laguna Blanca. Allà muntarem el
campament per última vegada i passarem una nit en aquest bonic lloc.
Campament (E, D, S).
Dia 15: Descens a Barreal.
Baixarem fins al pàrquing i a Barreal en transport privat que ens portarà fins a Mendoza.
Hotel (E).
Dia 14: Tornada a casa.
Trasllat a l'aeroport i tornada a casa.
(E).
E: esmorzar
D: dinar
S: sopar
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