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Għat-tieni sena konsekuttiva, il-festa tant 
mistennija minna l-Melleħin reg għet se tkun 
qed issir b’forma ridotta ħafna. Taqta’ l-festi ta’ 
g ewwa, tista’ tgħid li mill-għatba tal-knisja ’l 
barra ftit li xejn tinduna li qegħdin ftit jiem il-
bogħod mill-festa tal-patruna ta’ raħalna, 
Marija Bambina. U n-nuqqas tal-festa huwa biss 
sinjal ż għir imma sinifikanti tat-tibdil fil-ħajja 
soċ jali li aħna mdorrijin biha tort tal-pandemija 
tal-COVID-19. Matul l-aħħar tmintax -il xahar, l-
attivitajiet kulturali u soċ jali kollha kienu jew 
imħassra kompletament jew inkella organiżżati 
f’baż i ferm anqas minn tas-soltu. 
Dan it-taqlib kollu kellu effett kbir fuq il-

finanżi tal-għaqdiet volontarji, fosthom tas-
soċ jetajiet muż ikali ta’ pajjiż na. Fejn qabel kont 
forsi tagħmel ikla xahar iva u xahar le, u 
permeżż t’hekk tlaqqa’ l-membri tiegħek u 
tħalli xi dħul għall-għaqda, dawn l-attivitajiet 
kellhom jieqfu ħesrem, jew inkella jinbidlu fis-
sura tagħhom. Saru popolari l-ikliet bid-
delivery, imma filwaqt li għall-inqas iħallu xi ftit 
tad-dħul, jintilef l-iskop orig inali tagħhom, 
jig ifieri dak li tiltaqa’ madwar mejda bejn erbat 
iħbieb u tgħid kelma waqt li timla l-ħawsla.  
Nistqarr li d-donażżjonijiet li l-għaqdiet bħal 

tagħna kienu jirċ ievu mingħand benefatturi li 
għandhom għal qalbhom il-kultura u l-arti 
muż ikali naqsu wkoll. U dan mhux b’kapriċ ċ  
jew għax dawn il-benefatturi birdu, imma għax 
id-dħul tagħhom ħa daqqa lura liema bħalha. 
F’raħalna fejn il-mag g oranża tan-nies jaħdmu 
b’mod dirett jew indirett fl-industrija tat-
turiż mu, industrija li ħadet tisbita waqt il-
pandemija, mhux kulħadd ikun komdu bħal 
qabel li jdaħħal idu fil-but biex jgħinek mill-
aħjar li jista’. U ngħiduha kif inhi, każ in bil-
bibien magħluqa fejn lanqas attivitajiet 
muż ikali ma stajna ntellgħu, ftit iħeg g eg  lil dak 
li jkun biex javviċ ina lil xi ħadd tal-kumitat u 
jagħtih donażżjoni. 

F’din is-sitważżjoni 
xejn faċ li, ma jistax 
wieħed ma jistaqsix 
kemm jistgħu u kemm 
jifilħu l-għaqdiet 
volontarji tagħna jibqgħu sejrin hekk. L-ispejjeż  
xi ftit naqsu wkoll, imma ż gur li mhux bl-istess 
rata li bih naqas id-dħul. Veru li kien hemm xi 
għajnuniet min-naħa tal-gvern lill-għaqdiet 
volontarji u lill-każ ini tal-banda li kienu bħall-
manna mis-sema, imma dawn kienu jkopru biss 
xi ftit mill-ispejjeż  rikurrenti. Ikun hemm 
spejjeż  oħra relatati ma’ prog etti u xogħol ieħor 
li jkunu jridu jitħallsu, u jekk ma tkunx għaqli u 
tqassam il-flus sew, malajr tasal f’punt li 
jdaħħlek g o ħajt. U wieħed ma jridx jinsa li 
bosta mill-għaqdiet muż ikali jagħtu t-tagħlim 
tal-muż ika lill-istudenti mingħajr ħlas, u 
saħansitra jipprovdulhom strumenti biex ikunu 
jistgħu jipprattikaw. Bħala għaqda ħassejna li 
dan ma stajniex inwaqqfuh jew innaqqsuh, anżi, 
talli investejna iktar f’dan il-qasam sabiex 
stajna nkomplu bit-tagħlim b’mod virtwali meta 
dak tradiżżjonali kellu jitwaqqaf. Ma nistax 
hawnhekk ma nagħmilx referenża għall-fondi 
amministrati mill-Ag enżija Ż għaż agħ u mill-
Għaqda Nażżjonali Każ ini tal-Banda bħala parti 
mill-prog ett “It-taħrig  muż ikali taż -ż għaż agħ fil-
każ ini tal-Banda 2021” li kienu strumentali biex 
din il-bidla għat-tagħlim virtwali setgħet tkun 
possibbli. 
Nagħlaq billi nirringrażżja lil kull min f’dawn 

iż -ż minijiet diffiċ li xorta waħda baqa’ jgħin lill-
għaqda tagħna mill-aħjar li seta’, jew permeżż 
ta’ donażżjonijiet jew permeżż tax-xogħol 
volontarju. Dan jimliena b’kurag g  u 
determinażżjoni sabiex inkomplu naħdmu  
għall-g id tal-Għaqda Muż ikali Imperial u tal-
komunita  Melleħija. 
Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lill-anżjani,  

lill-emigranti u lill-Melleħin kollha.  
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