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Mineralitzacions de la mina “Potosí” o “El Cordel”,

Aldeanueva de Sant Bartolomé, Toledo, Castella-la Manxa

RESUM

Durant els treballs d'actualització de la col·lecció de mi-

nerals espanyols que està realitzant el Museo Geomine-

ro, s'ha visitat la mina “Potosí” o “El Cordel”, localitzada 

en el municipi toledà d'Aldeanueva  de San Bartolomé.

Aquesta mina presenta unes curioses paragènesis de 

-

El fet que sigui la primera ocurrència contrastada de 

-

província de Toledo.
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Introducció

Fa tres anys es va publicar un article a la revista Al-
fonsí referit a la mina “Potosí” o “El Cordel” (Córdoba 
Bravo, 2017), localitzada a una mica més de 4 km al 
nord-oest d’Aldeanueva de San Bartolomé, a la pro-
víncia de Toledo. En aquest treball es fa un recorre-
gut per la localització, geologia, història i mineria del 
jaciment, incloent un resum dels minerals principals 
presents.

Aquesta mina va ser visitada durant els treballs 
d’actualització i revisió de les col·leccions del Museo 
Geominero, la qual cosa va permetre que s’hagi  pogut 
aprofundir en l’estudi i caracterització dels diferents 
minerals que s’han recuperat. 

La presència de minerals d’interès, en moltes oca-
sions a nivell microscòpic, ens ha animat a publicar 
aquest article, que esperem serveixi d’aportació a 
l’estudi i divulgació del patrimoni mineralògic de  
Castella-la Manxa.

Caracterització de minerals

Per a la caracterització de les espècies minerals 
descrites ha estat necessària la utilització de diverses 
tècniques de laboratori. 

S’ha utilitzat microscòpia electrònica de rastreig 
(MER/SEM) per a determinar l’hàbit dels microcris-

així com per a realitzar anàlisis que permetin la con-
-

ximació a la seva composició química. S’ha emprat 
un microscopi JEOL 6400, dotat d’un sistema de mi-
croanàlisi per espectroscòpia de dispersió d’energia 
(EDE/EDS), del Centre Nacional de Microscòpia Elec-
trònica de la Universitat Complutense de Madrid.

La tècnica base de caracterització ha estat la di-
fracció de raigs X (DRX/XRD), mitjançant el mètode 
de la pols cristal·lina. La mesura s’ha realitzat en un 
equip XPERT PRO MPD de PANalytical: tub de cou-
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