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Din is-sena qed nikteb 
dawn il-kelmtejn 
f’atmosfera kompletament 
differenti minn tas-snin ta’ 
qabel. Hija sensażżjoni 

stramba li taf li g ejja l-festa li tant inkunu ilna 
nistennew, u qisu mhu g ej xejn. Attivitajiet ta’ 
barra xejn, u l-attivitajiet relig już i kważ i xejn 
ukoll. Jinħass in-nuqqas ta’ xi ħag a li timmarka l-
kalendarju ta’ kull sena. Kważ i kważ i tħossok 
mitluf, ħa nkunu dħalna f’Settembru u lanqas 
biss indunajna. Bħal dawn iż -ż minijiet il-Mellieħa 
tkun qed tfur bl-attivitajiet mat-toroq tagħha u f 
il-pjażża ewlenija. Illum, baħħ! 
L-attivitajiet li konna norganiżżaw bi 

preparażżjoni għall-festa sparixxew mar-riħ. U 
dan ifisser ukoll li l-ftit dħul li għaqda bħal 
tagħna kien ikollha għeb fix-xejn. L-ebda 
introjtu mill-ikliet li jkunu organiżżati fil-każ in 
mill-kummissjonjiet, mill-barbecue 
tradiżżjonali tal-festa, mill-g bir bieb bieb għad-
donażżjonijiet g eneruż i tal-poplu Mellieħi, mix-
xalata tal-għada tal-festa. Trid tara kif tagħmel 
u tħabbel rasek sabiex tivvinta modi oħra biex  
il-but ma jitqaxqaxx. Għax, ngħiduha kif inhi, 
mhux faċ li li tlaħħaq mal-ispejjeż  ta’ każ in 
f’sitważżjoni bħal din. Trid taħdem bil-għaqal u 
tara kif tista’ tkompli għaddej.  
Bħala għaqdiet muż ikali kulħadd dar dawra 

sewwa madwaru u għamel eż ami dettaljat ta’ 
x’inhuma l-ispejjeż  vera essenżjali u naqqas 
kemm seta’ minn dawk l-ispejjeż  li tista’ 
tgħaddi mingħajrhom. Bħala għaqda, nista’ 
nistqarr li aħna għamilna l-istess. Madanakollu, 
ma qtajniex il-fondi għall-affarijiet l-iktar 
essenżjali għal għaqda muż ikali, jig ifieri t-

tagħlim u l-prattika tal-muż ika. Għad illi bil-
każ in magħluq, rajna kif nagħmlu biex 
inkomplu nagħtu t-tagħlim lill-aljievi tagħna 
mingħajr ħlas bħal dejjem. Malli kien se jerg a’ 
jiftaħ il-każ in, rajna x’kienu l-affarijiet li kellna 
nixtru sabiex inkunu konformi mal-protokolli 
kollha tas-saħħa li g ew introdotti sabiex 
inkomplu nikkumbattu din il-pandemija u fl-
istess ħin niftħu l-każ in għall-membri tagħna. 
Xħin l-awtoritajiet reg għu taw il-permess biex 
jiltaqgħu gruppi ż għar, ħadna l-opportunita  
biex erg ajna bdejna mingħajr telf ta’ ż mien bil-
kunċ erti ta’ kull g imgħa tal-banda u l-kor. Biex 
nagħmlu dan, kellna nadattaw għaċ -ċ irkostanżi 
l-g odda u għamilna li kien hemm bż onn biex 
nimxu mal-linji gwida hekk kif mibgħuta mill-
Għaqda Nażżjonali Każ ini tal-Banda wara 
konsultażżjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa 
pubblika. 
Dan kollu kien ifisser illi xi ftit jew wisq 

dħalna għal xi spejjeż  ż ejda biex stajna nagħmlu 
hekk, imma ħassejna li dan kien kollu 
investiment u mhux telf. Wara kollox, jekk 
taqta’ l-banda, il-muż ika u l-membri minn każ in 
tal-banda tkun qtajt biċ ċ a kbira mill-iskop tal-
istess każ in. Hawnhekk nixtieq nirringrażżja  
lill-Gvern li ħareg  idu biex jgħin finanżjarjament 
lill-għaqdiet volontarji permeżż ta’ diversi 
skemi li ħareg  għal dan il-għan. Min-naħa 
tagħna se nkomplu naħdmu sabiex il-Każ in 
Imperial jibqa’ jkun post sigur fejn il-membri 
jiltaqgħu biex jitgħallmu u jipprattikaw il-
muż ika u jqattgħu ftit ħin f’atmosfera rilassanti. 
Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lill-anżjani,  

lill-emigranti u lill-Melleħin kollha. 
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Fejn sejrin il-flus?  
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