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Għat-tieni sena ninsab 
nikteb dan l-artiklu bħala 
Segretarju Ġenerali tal-
Għaqda tagħna. Kienet sena 

ferm impenjattiva għas-soċjetà tagħna, fejn, wara 
l-festa tal-Vitorja li għaddiet, il-kumitat kompla 
x-xogħol ta’ tisbiħ fil-każin, il-banda u l-kor baqgħu 
għaddejjin bil-programmi li jkollhom minn żmien 
għal żmien u attivitajiet ġewwa u barra l-każin ma 
naqsux.

Bħalma kulħadd jaf, il-programm li normalment 
isir fil-festa nhar it-2 ta’ Settembru, kellu jiġi mħassar 
minħabba maltemp li nqala’ f’dik il-ġurnata. Iżda 
bħala kumitat iddeċidejna li b’rispett lejn il-poplu 
Mellieħi kif ukoll lejn il-bandisti u s-Surmast li 
tant jagħmlu kunċerti u preparamenti għal dan il-
programm, ma kellniex inħalluh jgħaddi bħal li 
kieku qatt ma ġara xejn. Għalhekk konna ħadna 
d-deċiżjoni li dan il-programm intellgħuh lejlet il-
festa tal-knisja t’isfel, propju ġewwa Misraħ iż-Żjara 
tal-Papa. Għalhekk nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru 
tellajna dan il-programm quddiem attendenza ferm 
numeruża. Dan kien l-ewwel programm mużikali li 
ġie mtella’ ġewwa Misraħ iż-Żjara tal-Papa kemm 
kien ilu li ġie irranġat. Kien programm imżewwaq 
b’kull tip ta’ mużika kif jaf jipprepara s-Surmast 
Anthony Borg. Ma setax jonqos li din l-attività tiġi 
mxandra diretta fuq is-sit elettroniku tagħna.

Din is-sena s-Sezzjoni Żgħażagħ tal-Għaqda 
tagħna tellgħu wirja ta’ Presepju Mekkanizzat 
kif ukoll presepji oħra ġewwa s-Sala tal-Kumitat. 
Kienet wirja ferm sabiħa fejn spikka fuq kollox it-
team work ta’ dawn iż-żgħażagħ li flimkien mas-Sur 
Edmund Camilleri, kif ukoll is-Sur Michael Cauchi 
ħadmu bla heda biex stajna ntellgħu din il-wirja. 
Minn hawn f’isem iż-żgħażagħ u l-kumitat nixtieq 
nirringrazzja lis-Sur Edmund Camilleri u lis-Sur 
Michael Cauchi tax-xogħol kbir li għamlu għal 
din il-wirja u talli t-talent li huma għandhom, ma 
joqogħdu jiddejqu xejn li jxerrduh maż-żgħażagħ 

tagħna. B’hekk dawn iż-żgħażagħ, apparti li jkunu 
qegħdin jagħmlu xogħol volontarju, ikunu qegħdin 
jitgħallmu wkoll. B’dawn l-inizjattivi kull żagħżugħ 
ikun qiegħed jibni l-karattru u l-għerf tiegħu u jkun 
qiegħed iżomm ’il bogħod mit-tentazzjonijiet ħżiena 
li jeżistu fil-ħajja tal-lum. Apparti din l-attività, ġiet 
organizzata wkoll ġita kulturali fejn morna naraw 
diversi wirjiet tal-presepji madwar Malta.

Għall-erbatax-il sena konsekuttiva, din is-
sena sejrin nerġgħu nittrasmettu l-festa ta’ Marija 
Bambina dirett fuq l-internet. Għal din is-sena ħsibna 
biex inkomplu ntellgħu l-kwalità tat-trasmissjoni 
billi attivitajiet mill-pjazza jixxandru fuq stampa 
ta’ kwalità ferm aħjar, fid-dinja tat-teknologija 
magħrufa aħjar bħala High Definition. Bħas-
snin l-imgħoddija sejrin inxandru l-funzjonijiet 
kollha tal-knisja li jsiru waqt il-festa. Għal din 
is-sena wkoll, is-sit elettroniku tagħna www.
imperialbandclub.com sejjer jieħu dehra ġdida. 
Parti interessanti li ser ikollna hija l-istorja tal-
każin. Għal din is-sena ħsibna li ntellgħu l-istorja 
mill-1924 meta l-Għaqda kienet għadha orkestra 
sal-1955, meta il-każin għalaq l-ewwel 25 sena 
minn meta ġie mtella’ l-ewwel programm mużikali 
fil-21 ta’ Settembru 1930. Dan kollu tkunu tistgħu 
tarawh minn nhar il-Ġimgħa, 23 t’Awwissu, propju 
fl-ewwel attività tal-Festa għal din is-sena. Nieħu 
l-opportunità biex nirringrazzja minn qalbi lis-Sur 
Jimmy Muscat tax-xogħol siewi li huwa għamel 
biex kiteb il-punti ewlenin tal-istorja u lis-Sur Ivan 
Vella tal-website. Nieħdu pjaċir jekk tibagħtulna 
l-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom fuq info@
imperialbandclub.com. 

Bħala kumitat direttiv, din is-sena spikkat 
il-ħidma biex bħala għaqda niġu rikonoxxuti 
uffiċjalment mill-Kunsill Malti tal-Kwalifiki 
bħala post fejn studenti jkunu qegħdin jieħdu 
t-tagħlim informali tagħhom. B’hekk issa min jiġi 
jitgħallem xi strument, apparti li jikber fl-għerf 
tiegħu, ikun ta’ benefiċċju għalih billi tkun tista’ 

Ħidma Bla Waqfien
Norbert Vella
Segretarju Ġenerali
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titniżżel fiċ-Ċertifikat u Profil tal-Iskola Sekondarja. 
Inħeġġiġkom taqraw l-artiklu miktub mid-
Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni 
f’din il-pubblikazzjoni stess biex tkunu tafu iktar 
fhiex tikkonsisti din is-sistema. Barra minn hekk 
bdejna l-proċess ukoll biex il-każin jiġi rikonoxxut 
uffiċjalment bħala għaqda volontarja. Dawn il-
proċessi jirrikjedu ħafna xogħol minn wara l-kwinti, 
f’applikazzjonijiet u elf ħaġa oħra. Bħalma qegħdin 
taqraw, ix-xogħol ġewwa l-għaqda mhuwiex biss 
għall-ġimgħa tal-festa, imma jibqa’ sejjer matul is-
sena kollha.

Nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nagħti 
l-kondoljanzi tiegħi u ta’ sħabi tal-kumitat lill-
familjari ta’ dawk kollha li ħallewna matul din is-
sena, speċjalment lill-familjari tas-Sur Kristinu 
Borg u tas-Sur Charles Hiher. Agħtihom Mulej il-
mistrieħ ta’ dejjem.

Nagħlaq billi nawgura festa mill-isbaħ, 
f’armonija ta’ ħbiberija, lill-Melleħin kollha, lil 
ħutna l-emigranti li qegħdin fostna, kif ukoll lil 
dawk kollha li qegħdin isegwu kollox minn fuq 
l-internet. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, lill-morda 
kollha li sfortunatament ma jistgħux ikunu magħna. 

Viva l-Banda Imperial. Viva Marija Bambina.

SALA IMPERIAL
(mg˙ammra b’arja kundizzjonata)

Ideali g˙al riçevimenti tal‐Mag˙mudijiet, 
tal‐Praçett, tal‐GriΩma, tal‐Engagements u 

g˙al kull attività soçjali o˙ra.

G˙al aktar informazzjoni avviçinaw 
lill-membri tal-Kumitat, jew çemplu 

fuq in-numri tat-telefown:

21 523467 u 21 520536

Nothing says homemade like Maypole
Main Street, MELLIEĦA

tel: 22 581 5471  mob: 79 595 195  www.maypole.com.mt




