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Vila de Llívia

El Futsal Llívia és una entitat que des d’un principi vol fomentar l’esport a Llívia, el seu
propòsit actual és la formació de nens/es en el futbol sala.
Els nostres objectius són els d’ensenyar als nens/es aquest esport i que tinguin uns valors
generals com l’educació o el respecte cap als altres.
L’activitat de futbol sala la realitzem al Fòrum de Llívia i els entrenaments es fan dimarts i
dijous de 17.30h a 19h durant el període escolar, de setembre a juny . Els alumnes que
estudien a l’escola Jaume I de Llívia se’ls recull a les 17h quan acaben l´horari escolar.
Tenim nens/es en edats compreses des de 3 a 11 anys, de P3 a 6è de primària, de 3 a 5 anys
fan una introducció al futbol sala i la resta fan competició comarcal, tot depenent del
nombre de nens/es i edats.
Actualment, estem formant un equip cadet , de 14 a 16 anys, per a ampliar el ventall d’edats
dins el club.

Des del Futsal Llívia us convidem a apuntar-vos i a gaudir d’un bon esport en un ambient
agradable.
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Si t’ho has perdut…
II Festival de Màgia

La segona edició d’aquest festival s’ha tancat amb un gran èxit de participació. Els mags que 
hi ha participat són: el Mag Selvin, el Mag Fèlix, el Màgic Raúl i el mag Raül Black

Un any més, la vila se suma al FEMAP, amb concerts de JUAN DE LA RUBIA i el COR 
FRANCESC VALLS

Festival de Música Antiga dels Pirineus

La Infernal Running és una cursa d’obstacles on petits i grans han d’anar superant reptes
físics i psicològics

Infernal Running
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Vila de Llívia

Cicle Debats. Cuidem la salut?

El Cicle debats han estat un seguit d’activitats destinades a la reflexió i a l’aprenentatge
empíric a l’entorn de la medicina, la farmàcia, i les plantes medicinals, en un lloc tant
simbòlic i d’importància patrimonial com és el Museu Municipal de Llívia, espai de
conservació i difusió de l’antiga Farmàcia Esteva.

12è Cross VILA de LLÍVIA 

Aquest any, a l’12è Cross Vila de Llívia hi van
participar unes 260 persones entre grans i petits. El
recorregut per als adults, de 8,2 km, surt des de
Sant Guillem, creua el riu Segre i passa per un
entorn immillorable.

Classificació general:
Dones: 1a ANNA GODOY CONTRERAS (32:57:15);
2a LEILA BESSALEM; 3a LISA HEGARTY
Homes: 1r LLUIS VILA AGUILAR (28:12:65); 2n
CONOR MCCAULEY; 3r JOHNN MEADEN

Volem agraïr a tots els/les voluntaris/es la seva
ajuda: AMPA, Camp Base, Monitors esplai, Club de
Bàsquet, Club de Futbol de Llívia, Club d’Esquí de
Llívia...
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Festival de Música de Cerdanya

En aquesta edició, estils musicals ben diferents van omplir el programa de Llívia i Puigcerdà.
Entre els més destacats: Mònica Green, Albert Pla, La Pegatina, Oques Grasses i les
clàssiques i habituals orquestres, com la Giorquestra o la Simfònica del Vallès

Setmana mobilitat sostenible
La vila ha tornat a adherir-se a la setmana de la mobilitat sostenible, del 16 al 22 de
setembre. Una de les novetats va ser el taller de reparació de bicicletes. Les bicicletes van
destinades a “Bicicletes sense fronteres”, concretamente al Marroc.
Des de l’escola i l’ajuntament, agraïm a l’Adam la seva col.laboració en aquesta tasca.
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Vila de Llívia

Castanyada

El 31 d’octubre van reviure la castanyada, amb la rua de les ànimes del castell fins la plaça
Lampègia, on vam menjar castanyes (gentilesa Charter Llívia) i vam gaudir de l’animació de
la Disco baby.

Jornades europees del patrimoni

Música, dansa, teatre, tallers, visites guiades i monòlegs han ocupat alguns dels elements
patrimonials de Llívia més representatius. En aquestes jornades, se solen obrir espais per a
activitats que normalment no s’hi fan.
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ACCIONS DE GOVERN

.És cert que amb quatre anys gestionant els recursos del nostre municipi, són quasi infinites
les millores que es poden fer, però també és cert que n’hi ha d’altres que amb quatre anys
no hi ha el suficient temps material o els suficients recursos econòmics per afrontar-les.

Gràcies a la vostra confiança, ara tenim quatre anys més per acabar de culminar tots aquells
projectes que teníem al tinter, amb un equip renovat, però amb les mateixes ganes de seguir
tirant endavant tot allò que vam encetar.

En agradaria presentar-vos una sèrie d’iniciatives o actuacions que hem fet aquests darrers
mesos després de la renovació:

Visita al Ministerio de fomento:
El passat 3 d’Octubre es va visitar el ministerio de fomento amb la intenció de pactar la
cessió de competències de la carretera principal de Llívia, ja que aquesta compta amb unes
característiques que el mateix Director General de la institució va definir com a “Únicas en el
estado”.
Aquestes característiques deriven de la quantitat de vehicles que entren diàriament al nostre
municipi (6780), que, pel que ens van demostrar, no tenien constància real d’aquesta xifra, ja
que pensaven que era molt menor, així com l’índex de sinistralitat que registra el nostre
municipi.
Davant d’aquesta informació aportada pel consistori, el mateix Director General per
Catalunya es va comprometre a fer una visita al municipi i proposar diverses solucions al
conflicte.
D’altra banda, un altre tema que vam reclamar va ser l’entrada d’una vegada per totes de la
fibra òptica a la vila.

Visita a la Fira Municipàlia:
Municipàlia és la fira de referència a nivell espanyol pel que fa als equipaments, serveis
urbans municipals, medi ambient, tractament de residus i solucions per a les administracions.
Ofereix una gran àrea d’exposició, on empreses innovadores referents del sector presenten,
mitjançant una gran varietat de jornades tècniques, tot tipus de solucions per tal d’optimitzar
la gestió municipal, amb propostes pioneres i sostenibles per al progrés de les ciutats i la
rendabilització de les inversions.
L’Ajuntament de Llívia va ser convidat a aquest esdeveniment, on vam poder preguntar,
debatre i, sobretot, veure de primera mà tots aquells productes o serveis que actualment
faciliten la vida dels ciutadans dels municipis d’arreu del territori.
Entre els múltiples “Stands” que vam visitar, es va centrar la visita en els dedicats a la gestió
de residus, mobiliari urbà, energia verda i sostenible.
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Obres de redescobriment del recinte emmurallat del Castell:
Com ja és costum els darrers anys, s’ha seguit treballant amb el redescobriment de tota la
zona que envoltava el Castell de Llívia, però aquest any els avenços han estat extraordinaris,
ja que s’ha descobert una part de la muralla que es desconeixia, facilitant així l’extracció de
conclusions de com era la vida dels diversos poblats que van viure a la nostre vila.

L’arqueòleg encarregat del projecte, Eduard Sánchez, ens en fa un petit resum:

“Un cop finalitzades les campanyes d’excavació l’any 2012 del recinte i fossat del castell
(recinte sobirà), la Diputació de Girona d’acord amb l’Ajuntament de Llívia van decidir actuar
en les restes del recinte jussà del castell que envolta el ja redescobert castell sobirà. Aquests
treballs s’iniciaren l’any 2013 amb una actuació puntual a la coneguda amb el nom de torre
d’Estavar (ara torre 8 –en realitat bestorre-) i l’any 2014 i fins el proppassat 2018 es va
començar a redescobrir la muralla oest el recinte jussà on es van delimitar set bestorres i el
portal de ponent.
Aquest any 2019 s’ha treballat preferentment en l’espai on es coneixia, per un plànol del
1849 una muralla interior que separa el recinte jussà en dues parts, un més ben conservat i
reduït que anomenem “recinte jussà oest” de funcionalitat probablement exclusivament
militar, i un de més gran que anomenem “recinte jussà est” que tancaria l’espai que ocupava
el poblat medieval de Llívia fins al seu abandonament definitiu vers el segle XV. La longitud
total de la muralla era aproximadament d’un quilòmetre i la superfície d’unes 6 hectàrees.
La intervenció d’aquesta any ha posat en valor l’existència d’aquesta muralla que separava
els dos recintes i que anomenem “inter-jussana”. Al bell mig dels 140 metres redescoberts, i
en l’angle d’inflexió de la muralla hem trobat les restes de la fonamentació d’una torre
rodona de característiques similars a les ja conegudes núm. 1 i 8 (d’Estavar). Exteriorment i
paral·lelament a la muralla hem identificat un fossat d’uns cinc metres d’amplada excavat a
la roca.
D’un moment anterior a la construcció de la muralla hem localitzat dos pous excavats a la
roca que només hem tingut temps de delimitar i de buidar parcialment. Aquest recinte
solament tenia una portella d’accés des de el recinte jussà est adjacent que ja vam identificar
en la campanya anterior del 2018, en el punt on es troben la muralla inter-jussana i la
muralla oest, en el punt de la torre 5. El portal principal que comunicava amb l’exterior estava
entre
les torres 4 i 3, en la muralla oest.
Malauradament la muralla sud i part de la oest no s’ha conservat probablement per la
reutilització de la pedra de la ruïna per a la construcció en la nova vila de Llívia a partir del
segle XV”.
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Proposta ruta 9:
Volta pels Puigmals amb esquís de muntanya

Per gentilesa aparthotel Les Corts

Tot i que aquesta ruta, pensada per fer amb esquís de muntanya, no presenta dificultats
tècniques considerables, cal valorar les condicions de la neu, ja que es puja per un vessant
molt ombrívol i ventat, on hi poden aparèixer allaus de placa i, a més, hem de crestejar una
estona i podem trobar neu dura que ens obligui a l’ús de grampons.

Per arribar al punt d’inici d’aquesta excursió, hem de agafar la carretera que va a la antiga
estació del Puigmal i que surt de Santa Leocadia. Normalment, hem de deixar el cotxe al
pàrquing de Cotzé i remuntar un tram de la carretera però, si podem, continuarem la
carretera i deixarem el cotxe al pàrquing de les Espalnes i així estalviar-nos 2 km.

Arribats al pàrquing de les Espalnes, encara ens queden 2 km per pista fins arribar a un gir
tancat a la dreta on hi ha un edifici de tractament d’aigües. Podem dir que en aquest punt
es on comença realment la ruta.

En lloc de girar seguint la pista, agafem recta seguint el torrent de la Ribera d’Er. Aquest
primer tram és bastant enclotat amb un desnivell suau i, a poc a poc, es va obrint fins a
arribar a un punt on ja veiem la pala final amb el Puigmal de Llo (2.767m) al fons a
l’esquerra.

Revista d’informació municipal · Gener – març 2020

L’ultima pala té un pendent considerable i haurem de valorar l’ús de ganivetes o grampons
en funció de l’estat de la neu.

Un cop dalt del Coll, veiem el Puigmal de Llo (2.767m) a l’esquerra i podem valorar fer el
cim. També podem valorar fer el cim del Puigmal de Segre (2.842m) que ens queda en front
del coll, però en aquest cas, nosaltres girem cap a la dreta direcció el Puigmal d’Er (2.910m) i
objectiu del dia.
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Sortim del coll en direcció el Puigmal d’Er flanquejant per la dreta el Puigmal petit del Segre
(2.809m). Aquest tram també pot ser delicat si trobem neu dura, ja que ens deixa molt
exposats i hem de tenir cura. Un cop passat aquest tram, ja tenim el Puigmal a tocar, tot i
que és més lluny del que a priori sembla.

Només queda anar resseguint la
carena que ara és ampla i ens dona
vista a les dues valls: la del Puigmal,
amb la Cerdanya al fons, i la de Núria.
Última pala i arribem al cim del
Puigmal d’Er on les vistes són
impressionants.

Per baixar, tenim vàries variants i sempre és millor valorar per on anirem més segurs en
funció de l’estat de la neu. Fins i tot, i si veiem que la neu està molt dura o poden haver-hi
perills d’allaus, podem baixar un primer tram amb cura i anar a buscar la carena que ens
durà a les antigues pistes d’esquí del Puigmal fent una petita remuntada per després baixar
per alguna de les pistes de l ‘antiga estació sense cap perill.

En aquesta ocasió vàrem fer un descens bastant directe i en un no res ens va portar de nou
al punt de partida.

Us deixem el link de la ruta https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/volta-pel-
puigmal-31507831

Aprofitar per comentar la propera obertura de la estació del Puigmal després de molt anys
tancada, però ara amb un format diferent enfocat a l’esquí de muntanya, el trail running, la
marxa nòrdica i les raquetes de neu amb circuits marcats de diferents nivells i amb un
centre on poder llogar material i diferents instal·lacions i serveis.
https://www.facebook.com/PuigmalPyreneesCerdagne/

https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/volta-pel-puigmal-31507831
https://www.facebook.com/PuigmalPyreneesCerdagne/
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L’escola

UN NOU CURS ESCOLAR

Hem iniciat un nou curs escolar amb moltes ganes i molta il·lusió de començar projectes
nous i de continuar aquells que l’any passat no vam poder acabar.

Els més petits de l’escola s’han interessat pel bosc que tenim a Llívia.

Hi ha moltes coses per investigar!!

Els alumnes de cicle Inicial volen treballar els Gegants de Llívia ja que a l’estiu, molts nens i
nenes els han vist pel poble i molts d’ells no els coneixien .

A cicle mitjà seguiran treballant la recuperació de les fonts de Llívia. L’any passat van trobar
vàries fonts abandonades i , amb l’ajuda de la gent del poble vam conèixer algunes més que
no estaven senyalitzades. Aquest any, la idea és poder recuperar totes les fonts
abandonades i senyalitzar-les perquè tothom les pugui visitar.

Cicle superior va començar el curs passat el projecte d’ “El Consistori infantil” juntament
amb l’Ajuntament. Els infants van sortir pel poble a demanar als habitants què creien que
faltava al poble o en què podíem ajudar des del consistori infantil per tenir un poble millor.

Revista d’informació municipal · Gener – març 2020
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Després de fer un buidatge de les enquestes i les demandes de la gent, van veure necessari
treballar elaborant un Pla de sensibilització per disminuir les “tifes” de gos en la via pública.
Aquest treball encara està vigent i hi segueixen treballant.

Tot i que tenim altres projectes a l’escola, en aquests, treballem molt directament el poble
, la seva cultura,...i per nosaltres és important comptar amb gent que ens pugui ajudar a
desenvolupar els nostres projectes, així que qualsevol persona que vulgui ajudar-nos en
algun dels projectes sereu molt benvinguts.

https://agora.xtec.cat/escjaume1rllivia/wp-content/uploads/usu1462/2019/02/IMG-20190225-WA0027-1.jpg
https://agora.xtec.cat/escjaume1rllivia/wp-content/uploads/usu1462/2019/02/Font-de-Tots-3.jpg
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FLORA DE LLÍVIA 
Llívia és coneguda, entre moltes altres coses, per la seva Farmàcia, on s’elaboraven remeis
medicinals a partir de l’abundant flora de les rodalies. En aquesta secció parlarem a
bastament d’aquesta rica flora.

PAPAVER RHOEAS

La Papaver rhoeas L. és una planta que dona nom al seu gènere, les papaveràcies
(Papaveraceae). És una flor anual, ruderal (tot i que és freqüent entre els cultius). Rep molts
noms populars: rosella, badabadoc, gall, gallaret, quiquiriquic, parmà, coquelicot, etc. i és
present a gairebé tot el món. Al Pirineu la trobem amb facilitat fins als 1.600 m d’altitud.

És un teròfit (passa l’hivern en forma de llavors) que pot fer fins a 90 cm d’alçada, tot i que
sol ser més baixa. L’arrel és axonomorfa (pivotant) amb força pèls curts. Les fulles són
alternades i compostes. Les fulles inferiors són peciolades, mentre que les superiors són
sèssils.

Les flors són hermafrodites i actinomorfes (que presenta més de dos eixos de simetria) i
solitàries, d’entre 5-8 cm de diàmetre, de color vermell, tot i que abans d’obrir-se, són més
aviat tirant a blanques o ataronjades. Estan formades per quatre pètals separats grans i
rodons, d’entre 2-4 cm d’ample. Són una mica arrugats i sovint tenen una taca negra basal.

Floreix durant tota la primavera i part de l’estiu. No admet ni els climes massa humits ni els
massa càlids. No li agrada l’ombra ni els sòls massa fertilitzats.

Etimològicament prové del llatí (papaver < rosella) i rhoeas, també del llatí, vermella.

A la mitologia grega, aquestes flors van ser associades amb la deessa de la fertilitat i de
l’agricultura, Demeter.

La rosella apareix al papir egipci d’Ebers. A l’Antiga Grècia, Teofrast la recomanava en
amanida fresca mentre que Dioscòrid, la recomanava com a hipnòtic, que és un dels usos
tradicionals que ha tingut sempre aquesta flor.

A Llívia la trobem als camps de cereals i en llocs ruderals, una mica pertot arreu.
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Les fulles són lleugerament verinoses pels animals herbívors. Els humans les poden consumir
en amanida, amb moderació, ja que contenen una certa quantitat d’alcaloides sedants.

Les llavors són inofensives i s’empren sovint com a ornament en fleques i pastisseries.

El làtex conté alcaloides isoquinoleínics (roeadina, roeagenina, roearrubina, protopina i
papaverina). No conté morfina, a diferència de la Papaver somniferum, que és molt
infreqüent a Cerdanya.

No és recomanable emprar-la en dones embarassades, nens lactants o nens petits, ja que tot
i que conté pocs alcaloides, en conté una certa quantitat i no són aconsellables en aquests
casos.

Enric Quílez i Castro
President del Grup de Recerca de Cerdanya
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MUSEU MUNICIPAL

Any 2019 al museu municipal de Llívia.

L’any 2018 vàrem iniciar un nou període en el museu municipal, marcat per una nova
direcció. Els canvis en la direcció normalment són temps de replantejament, d’anàlisi i
d’estudi de la institució per detectar-ne les fortaleses, però també per detectar les millores
que calen per oferir un servei cada cop millor.

Una de les necessitats bàsiques per afrontar els canvis necessaris és replantejar el marc
normatiu. Els estatuts feia dècades que necessitaven un canvi en el replantejament de la
missió del museu, però també, la supressió del patronat del museu l’any 2014 va fer
necesari el replantejament de la nova direcció i objectius que havia d’assolir el museu en un
futur. És important marcar unes línies d’actuació per evitar la dispersió d’iniciatives, i
centrar-se en allò important i prioritari.

És per això què ens hem marcat unes línies d’actuació mentre aquest nou marc s’està
definint, i aquest és el futur pla estratègic del museu. Aquest pla ha de servir perquè d’aquí
a 4 o 5 anys vista el museu pugui assolir els objectius del futur que s’han plantejat. D’altra
manera, sense pla, no es pot planificar una gestió eficaç, que serveixi per optimitzar
esforços humans i econòmics en un museu.

Una altra acció important ha estat en l’àrea dels recursos, incorporant una nova persona
d’atenció al públic, així reforçant la plantilla, i d’altra banda, millorant el finançament a
través de subvencions de concurrència pública de la Generalitat i la Diputació de Girona,
havent-se assolit notables aportacions per la millora i per l’increment del nombre de
projectes que ha definit el museu, i també ha millorat la inversió en la infraestructura de
l’edifici i la museografia per part de l’ajuntament.

El museu també ha reforçat la seguretat de l’edifici en vers les persones i les col·leccions, i
ha millorat també l’acondicionament de les peces amb un nou pla de neteja i de
conservació, i amb la millora de la climatització de les sales per afavorir la preservació de les
nostres col·leccions.

S’han continuat seguint els programes de digitalització i documentació que ens ajuden a
conèixer millor, localitzar i fer un seguiment als objectes del museu, i s’ha iniciat un projecte
de restauració de dues caixes policromades i dues teles de farmàcia que actualment
s’exposen temporalment al museu.
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D’altra banda, pel que fa a l’àrea de difusió, s’ha ampliat la comunicació del museu, amb la
millora i l’accessibilitat web, i a l’obertura de les xarxes socials i amb un ampli programa
comunicatiu. El museu també ha iniciat un nou programa d’activitats encaminat, no tan sols
al servei al turisme, sinó també a la comunitat. Enguany hem realitzat el Cicle Iulia Libica,
dedicat a la història i arqueologia de Llívia i de la Cerdanya, i també el Dia Internacional dels
Museus, en què va haver-hi una àmplia participació de lliviencs i cerdans què aquell dia
vàren aprofitar per acostar-se al museu i gaudir de les activitats gratuïtes a l’entorn del
patrimoni. També hem realitzat el nou Cicle Debats, dirigit no tan sols a la pràctica amb les
plantes medicinals, sinó també a la reflexió sobre la salut i el benestar, al debat sobre la
farmàcia actual, i al lligam de la nostra farmàcia amb la naturalesa. D’altra banda, el
Descobrir Llívia, també ha estat una jornada on hem ampliat l’oferta de visites guiades i hem
diversificat les temàtiques tractades. Finalment aquesta tardor hem inaugurat l’exposició
Esteva, els nous objectes de la farmàcia de Llívia, que versa al voltant de les noves peces
restaurades recentment, i fa una síntesi dels últims coneixements sobre la farmàcia Esteva.

Fent un sumari a nivell de dades, el pressupost del museu pel 2019 va passar dels 82.000 als
129.0000 € anuals, situant-se al nivell dels museus de la resta de Catalunya pel que fa a
dimensions. Actualment el nivell d’ingressos externs ha pujat dels 8.000 € als 24.500 € en
subvencions. Malgrat que el públic general manté un descens des de l’any 2016, i
segurament tancarà aquest cicle en negatiu, el públic d’activitats ha passat, de 170 a 800
persones usuàries, i els visitants a la web, a les seccions del museu, de 170 a 750. En aquest
cas, doncs, podem tancar amb èxit les campanyes de captació de recursos i de comunicació,
i també el programa d’activitats. Tot plegat, l’any vinent hem de seguir millorant en el
programa d’acció, i en les millores que calen en els projectes empresos aquest any. Tot
plegat per tal d’oferir el servei el millor i més proper possible a la nostra comunitat.
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DESCOMPTES PER A EMPADRONATS A LLÍVIA
CURSA DE 7KM
AYTO_LLIVIA_JTU1WF_CARRERA
CODI PER FARINATITOS
AYTO_LLIVIA_R3KJUB_FARINATITOS
CODI PER FAMIÍLIES (FAMILY DAY del dissabte):
AYTO_LLIVIA_M8BH3C_FAMILY
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Vila de Llívia

Arriba a Llívia la cursa d’obstacles més extrema del país,
La FARINATO RACE!

La vida està feta d'emocions. Pots esperar al sofà al fet 
que arribin... o pots sortir a buscar-les.
FARINATO RACE® LLÍVIA 2020
14 i 15 de març | 7Km

T'espera un recorregut en el cor dels Pirineus ple de 
fang i els millors obstacles en què sentiràs emocions 
que no sabies ni que existien.
👉 Apunta't ja a www.farinatorace.es

Som molt més que una cursa!

14-15 
MARÇ

http://www.farinatorace.es/?fbclid=IwAR3xKVubgS1fm9kkckDuRpI6m8xJADK8hkx3kDD9dQh22SwBi3bFYcwYUlg


Agenda

Nadal 2019- Març 2020

-Fins el 9 d’abril, al museu municipal:
Exposició ESTEVA: Els nous objectes de la farmàcia de Llívia

-22 de desembre, a les 19.30h, a l’Església parroquial:
Concert de Nadal amb l’Orquestra Polifònica de Puig-reig

-Del 27 al 4 de gener, de 16h a 23h, av. Catalunya:
Mercat de Nadal “TIPIS CERDANYA”: activitats, concerts, comerç...

-30 de desembre, durant tot el dia, davant les escoles:
Mercat dels NASSOS

-31 de desembre, a la mitjanit a la carpa av. Catalunya:
Festa de CAP D’ANY

-5 de gener, a les 16.30h, al poliesportiu:
Festa Xaxipiruli, coca i xocolata i rua dels Reis D’Orient

-22 de febrer, a les 17h, al poliesportiu:
CARNESTOLTES amb Disco baby – Premis a les millors disfresses

-14-15 de març:
“FARINATO RACE”: Cursa extrema d’obstacles                                                                                                                  

Agenda susceptible a canvis. Informació actualitzada a www.llivia.org o al 972896313

Voleu rebre la revista al vostre correu electrònic? Voleu

escriure un article? Voleu donar la vostra opinió? Voleu

donar a conèixer un projecte?

Només cal que ens envieu un correu a turisme@llivia.org i ens feu arribar la 

vostra sol.licitud

http://www.llivia.org/
mailto:turisme@llivia.org

