
Reġgħet waslet festa oħra, wara sena ta’ ħidma 
fejn jidħol xogħol amministrattiv, u għalkemm 
forsi dan ix-xogħol ma jkunx jidher, xorta huwa 
importanti daqs ix-xogħol l-ieħor.

Kien eżatt wara l-festa tas-sena li għaddiet, li 
bħala kumitat iddeċidejna li napplikaw għall-fondi 
mingħand il-‘Majjistral Action Group Foundation’ 
fl-iskema ‘Support for Capital Expenditures for 
the Arts and Cultural Societies’. Bħala kumitat 
iddeċidejna li għandna napplikaw għal dan li ġej:
• Lift biex il-każin tagħna jkun iktar aċċessibbli 

għal kulħadd
• Air Conditioners għas-sala tal-kunċerti
• Sound Proofing fis-sala tal-kunċerti biex din 

is-sala jkollha akustika ferm aħjar u tkun tista’ 
tintuża għar-recordings

• Kif ukoll nixtru xi strumenti tal-perkussjoni 
bħal timpani, biex ma jkunx hemm bżonn iktar 
li dawn it-tip ta’ strumenti nikruhom mingħand 
baned oħra
Wara li ddeċidejna għalxiex ser napplikaw, iltqajt 

mal-Viċi Sindku tal-Mellieħa, is-Sur Clayton Bartolo, 
li kien ta’ għajnuna kbira fil-mili tal-applikazzjoni, 
kif ukoll mal-Perit Joseph Attard li ta l-għajnuna 
kbira tiegħu fejn jidħol xogħol ta’ applikazzjonijiet 
mal-MEPA u ħafna xogħol ieħor relatat mal-pjanti u 
kwotazzjonijiet ta’ xogħol tal-kostruzzjoni, u flimkien 
miegħu ddeċidejna wkoll li minħabba l-lift ikollhom 
isiru toilets ġodda. Wara ħafna ġiri biex niġbru tliet 
kwotazzjonijiet ta’ kull ħaġa, daħħalna l-karti kollha 
u kulma kien baqa’ kien li nistennew it-tweġiba 
tal-MAGF. Ġara li, fil-bidu ta’ Diċembru, għal xi 
raġuni li ma kellniex kontroll fuqha, l-applikazzjoni 
waqgħet u reġgħet fetħet oħra fil-bidu ta’ din is-
sena. Dan kien ifisser li kellna nerġgħu ngħaddu 
mill-proċess kollu mill-ġdid speċjalment fejn jidħlu 
applikazzjonijiet, peress li l-kwotazzjonijiet kollha li 
kellna kienu skaduti. Wieħed jista’ jimmaġina minn 
xiex kellna ngħaddu biex terġa’ tmur għand l-istess 
aġenti u terġa’ titlobhom kwotazzjonijiet oħra. 

Wara li għamilna dan kollu, f’Lulju ħadna 
l-aħbar tajba li l-applikazzjoni tagħna ġiet milqugħa 
u konna ser ningħataw is-somma ta’ €79,902.27 li 
jammontaw għall-80% tal-ispiża tal-proġett kollu. 
Wara li tawna l-aħbar, bdejna x-xogħol l-ieħor, fejn 
ordnajna l-affarijiet materjali kollha li kien hemm 
bżonn, kif ukoll ftehimna mal-bennej u l-ħaddiema 
l-oħra biex jibdew ix-xogħol kemm jista’ jkun 
malajr minħabba li dan ix-xogħol kollu ried ikun 
lest f’qasir żmien. Għalhekk niskuża ruħi għal kull 
inkonvenjenza li tista’ tinqala’ fi żmien il-Vitorja 
minħabba dan ix-xogħol, imma sfortunatament 
ma kellniex għażla oħra. Minn dawn l-erba’ versi 
nixtieq nirringrazzja lill-Perit Joseph Attard u lill-
Viċi Sindku, is-Sur Clayton Bartolo tal-għajnuna 
kbira li sibt mingħandhom.

Din is-sena tibqa’ mfakkra wkoll fl-istorja tal-
każin għall-Apple Strudel li għamilna flimkien mas-
Sur Andrew Farrugia fl-Iljieli Melleħin. L-istorja 
tal-Apple Strudel bdiet meta fil-bidu ta’ din is-sena 
konna kellimna lis-Sur Farrugia, fejn urejnih ix-
xewqa tagħna li nagħmlu xi ħaġa flimkien. Għalhekk 
xi ftit xhur wara konna erġajna ltqajna biex flimkien 
naħsbu x’jista’ jsir u Andrew ħareġ b’din l-idea 
tal-Apple Strudel biex ħafna volontiera jkunu 
jistgħu jipparteċipaw u jagħtu s-sehem tagħhom. 
Wara li tkellimna mal-kunsill lokali, ġie deċiż li 
din nagħmluha waqt l-Iljieli Melleħin. Bdew il-
preparamenti fejn sibna ħafna għajnuna mingħand 
sponsors biex b’hekk, bis-saħħa tagħhom ukoll, is-
somma miġbura kienet ferm ikbar. L-apple strudel 
kienet twila t-tul kollu tal-Pjazza tal-Mellieħa li 
tlaħħaq ’il fuq minn 400 pied. Minn hawn nixtieq 
nirringrazzja lil dawk kollha li fl-Iljieli Melleħin ġew 
u xtraw biċċa, fejn kulħadd tana l-prosit daqs kemm 
kienet ta’ kwalità tajba. Il-flus kollha miġbura marru 
għall-Malta Community Chest Fund. B’din l-attività 
daħħalna l-isem tal-każin fil-Malta Records.

Din is-sena kellna ħafna iktar attivitajiet 
għaddejjin fil-każin u tkunu tistgħu taqraw fuqhom 
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fl-artikli li kitbu sħabi f’dan il-ktejjeb li noħorġu 
għall-festa. Kif tistgħu taqraw, ix-xogħol fil-każin 
ma jkunx biss matul il-ġimgħa tal-festa iżda jkun 
mifrux mas-sena kollha. Minn hawn inħeġġeġ iktar 
volontiera jingħaqdu magħna f’din il-ħidma bla 
waqfien għall-każin li tant hu għal qalbna. Bil-ftit 
mingħand il-ħafna, ix-xogħol ma jkunx daqshekk 
iebes.

Għas-sittax-il sena konsekuttiva, din is-sena 
sejrin nerġgħu nittrasmettu l-festa ta’ Marija 
Bambina dirett fuq is-sit elettroniku tagħna www.
imperialbandclub.com. It-trasmissjonijiet jibdew 
minn nhar il-Ġimgħa 21 t’Awwissu, propju meta 
jibdew l-attivitajiet tal-festa, u jibqgħu sejrin bla 
waqfien sat-8 ta’ Settembru. Tajjeb li wieħed isemmi 
li apparti x-xandiriet diretti, fi żmien il-festa wieħed 
għandu jsib ukoll ritratti tal-attivitajiet li jkunu 
qegħdin isiru, u għal minn ma jkunx jista’ jsegwi 
x-xandiriet diretti, wieħed ikun jista’ jsib ukoll 
videos ta’ attivitajiet li jkunu saru fil-ġranet ta’ qabel. 

Din is-sena ser inkunu qegħdin ukoll inkomplu 
nżidu mal-istorja tal-każin, fejn ser inkunu qegħdin 
noħorġu l-istorja mill-25 sena tal-każin sal-50 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. 

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. 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

J & G 
Discount

Discount Detergent Shop
Triq it-Tgħam, Il-Mellieħa

Tel: 21522658
Mob: 79057948
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