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Għall-ewwel darba qiegħed nikteb f’dan il-ktieb 
tal-festa bħala Segretarju Ġenerali ta’ din l-Għaqda 
wara li fis-Seduta Ġenerali li saret nhar is-Sibt, 25 
ta’ Frar 2012, il-membri tal-każin tellgħuni f’din il-
kariga daqshekk importanti fi ħdan il-Kumitat. 

Kienet sena impenjattiva ħafna għas-soċjetà 
tagħna fejn, wara l-festa tal-Vitorja li għaddiet, il-
kumitat kompla x-xogħol ta’ tisbiħ fil-każin kif 
ukoll fuq il-planċier.

Għat-tieni sena konsekuttiva, is-Sezzjoni 
Żgħażagħ tal-Għaqda tagħna reġgħet tellgħet 
wirja oħra, fejn din id-darba t-tema magħżula 
kienet dik ta’ ‘Arti u Kollezzjonijiet’. Grupp kbir 
ta’ żgħażagħ ħadmu bla waqfien biex din il-wirja, 
li kienet mifruxa fuq għaxart ijiem, tkun suċċess. 
Id-donazzjonijiet kollha miġbura ġew mogħtija lil 
Puttinu Cares Foundation. Barra minn din l-attività, 
l-istess żgħażagħ organizzaw ħarġa biex immorru 
naraw il-film ‘Imħabba fuq il-Għolja’, fejn ammont 
kbir ta’ nies ġew magħna biex jarawh. Parti kbira 
minn dawn l-istess żgħażagħ huma wkoll membri 
tal-banda u l-kor u għalhekk il-ħidma tagħhom 
timlieni b’kuraġġ għall-ġejjieni tal-każin, li tant 
ngħożżu.

Ħaġa oħra li timlieni b’sodisfazzjon kbir hija 
x-xandir dirett li aħna ilna nagħmlu kull sena fil-
festa għal diversi snin. Kien bħal-lum tlettax-il sena 
meta ħolma tiegħi u ta’ Joe Borg, ‘Tal-Boy’, saret 
realtà. Minn dakinhar ’il hawn qatt ma ħarisna lura, 
u f’dawn l-aħħar snin, barra l-attivitajiet ta’ barra, 
bdejna nxandru l-funzjonijiet kollha tal-knisja li 
jsiru waqt il-festa. Din is-sena, għall-ewwel darba, 
xandarna wkoll il-festa tal-knisja t’isfel b’mod 
dirett. Xandira oħra diretta li għamilna kienet il-
Festival tan-Nar li sar ġewwa l-Mellieħa nhar il-25 
t’April 2012. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil 
dawk kollha li tawna l-għajnuna biex stajna nagħmlu 
dan kollu. Fejn ix-xandir dirett ma kienx possibbli, 
aħna għamilna mill-aħjar li stajna biex nirrikordjaw 
l-attività u tellgħajna kollox fuq is-sit elettroniku 

tagħna www.imperialbandclub.com. Nieħdu pjaċir 
jekk tibagħtulna l-kummenti u s-suġġerimenti 
tagħkom fuq info@imperialbandclub.com. 

Din is-sena, il-Banda u l-Kor kienu impenjati 
ħafna. Eżatt wara li għaddiet il-Vitorja, bdew il-
preparamenti għall-programm li jsir fil-festa tal-
knisja t’isfel u ħadna sehem ukoll waqt il-Festival 
tan-Nar li semmejt aktar ’il fuq. Sar ukoll recording 
ta’ sett ġdid ta’ marċi li se jindaqqu fit-toroq fis-snin 
li ġejjin. Ta’ min isemmi li, wara nuqqas kbir ta’ 
snin, il-Banda tagħna reġgħet telgħet iddoqq ġewwa 
Għawdex, preċiżament ġewwa x-Xewkija għall-
festa ta’ San Ġwann l-Għammiedi. Barra minn 
hekk, il-Kor reġa’ għamel il-kunċert ġewwa l-bitħa 
tas-Santwarju. Dawn ikomplu jżidu mas-servizzi u 
l-programmi li jkollna ta’ kull sena.

Din is-sena wkoll kellna l-ħatra tas-Sotto 
Kumitat tan-nisa għas-snin li ġejjin. Dan il-kumitat 
jgħin ħafna matul is-sena fejn jidħol fund raising, 
fejn, kull l-ewwel Erbgħa tax-xahar, isir coffee 
morning li jattendu għalih numru sabiħ ta’ nies. 
Barra minn hekk, jieħdu ħsieb it-tindif tal-każin, kif 
ukoll jippreparaw għar-riċevimenti li jkun hemm 
matul is-sena ġewwa l-każin.

Kif qegħdin taraw, il-ħidma tagħna mhijiex biss 
matul il-ġimgħatejn tal-festa iżda tkun mifruxa 
tul is-sena kollha. Dawn l-attivitajiet iżommu lis-
Soċjetà dejjem ħajja.

Nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nirringrazzja lis-
Sur Joseph Bartolo għall-ħidma twila ta’ 52 sena li 
huwa għamel fil-kumitat tal-każin. Nixtieq nawgura 
lis-Sur Josef Borg għall-kariga ġdida ta’ President 
li qiegħed jokkupa, u ninsab konvint li ser ikompli 
miexi fuq it-tajjeb li għamlu ta’ qablu. Barra minn 
hekk nirringrazzjah tal-għajnuna kbira li huwa tani 
f’dawn il-ftit xhur li ilni nokkupa din il-kariga ta’ 
Segretarju Ġenerali.

Nixtieq nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familjari 
ta’ dawk kollha li ħallewna matul din is-sena, 
speċjalment lill-familjari ta’ Mro John Mamo li 
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ħalliena fis-16 ta’ Lulju 2012. Apparti li kien is- 
Surmast tal-Banda, huwa kien ukoll ħabib kbir tal-
familja tiegħi. Ma kinux jilħqu jarawni li ma kinux 
isaqsuni kif inhuma tal-familja. Nirringrazzjah 
ukoll tal-teżor kbir li ħallielna ġewwa l-każin bil-
marċi sbieħ li huwa kiteb, speċjalment tal-Innu 
Marċ ‘Tal-Iljun’.

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.

George’s Bakery
22, Main Street, Mellie˙a

Tel: 21 520685

Jawgura l-Festa t-Tajba lil Kul˙add

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

In˙e©©u lil kul˙add sabiex nattendu g˙all-funzjonijiet 
reli©juΩi u nersqu g˙as-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin

b’mod speçjali matul il-©ranet tal-Festa.




