
Ħafna jaħsbu li l-ħidma tal-Għaqdiet u 
s-Soċjetajiet Mużikali hija limitata biss għall-festi 
tagħna. Imma ninsew illi l-impenn ta’ dawn is-
Soċjetajiet huwa mifrux matul is-sena kollha biex 
kif dejjem għamlu jibqgħu jservu bħala punt ta’ 
referenza għall-ħajja fil-belt u r-raħal fejn huma 
mwaqqfa.

Din l-ħidma bla waqfien hija frott tax-xogħol 
volontarju li jsir minn ħafna nies matul is-sena 
kollha. Madanakollu hija realtà wkoll 
li l-element żgħażugħ ma jkunx 
daqstant b’saħħtu daqs kemm ikun 
fil-ġimgħat qrib il-festa partikolari 
li dik is-Soċjetà u Għaqda 
tiċċelebra inkollaborazzjoni mal-
awtoritajiet ekklessjatiċi u ċivili.

Huwa proprju dan l-impenn 
żgħażugħ li kull Għaqda jew 
Soċjetà għandha tħeġġeġ u 
ssaħħaħ biex t-tradizzjonijiet 
tant sbieħ li għandna f’pajjiżna 
nkomplu nħarsuhom u nkabbruhom 
mingħajr eċċessi. Dan għandu jkun 
wieħed mit-tragwardi ewlienin ta’ kull Għaqda 
u Soċjetà biex hekk dak li sar b’ħafna sagrifiċċju 
minn dawk ta’ qabilna ma jintilifx. Madanakollu, 
għandna nkunu serji u dixxiplinati fit-twettiq ta’ 
dan it-tragward għaliex ma rridux nippermettu ċerti 
elementi li fil-verità ma għandhom ebda konnessjoni 
mas-Soċjetajiet u Għaqdiet imma aktar moħħhom 
biex jirrovinaw il-ħajja taż-żgħażagħ Maltin u 
Għawdxin. Irridu nkunu aħna li nuru x’għandha 
tkun it-triq li hija ta’ ġid għaż-żgħażagħ tagħna. 

Huwa ta’ sodisfazzjon li soċjetajiet u għaqdiet 
mużikali għadhom iżommu bħala l-pern tal-
attivitajiet tagħhom il-banda u t-tagħlim mużikali. 
Dan huwa l-għan aħħari ta’ kull għaqda bandistika 
liema għan għandu jkompli jitwettaq u jissaħħaħ 

anke b’kollaborazzjoni aktar wiesa’ bejn l-għaqdiet 
mużikali. Mingħajr dan l-isforz ġenwin jista’ jfisser 
aktar ostakoli għall-eżistenza tal-baned tagħna. 
Imma rridu wkoll nagħrfu li nagħtu element 
innovattiv lit-tagħlim serju u d-daqq tal-mużika 
biex it-tradizzjonijiet ma jispiċċawx imma nkunu 
nistgħu nagħtuhom libsa aktar attraenti għal 
udjenza akbar. Madanakollu rridu nkunu aħna bħala 

soċjetajiet u għaqdiet mużikali li niddeċiedu fejn 
nixtiequ mmorru u mhux inħallu min ma 

għandux verament għal qalbu l-ħidma 
hekk sabiħa u sfiqja tal-għaqdiet u 

soċjetajiet mużikali Maltin.
Huwa ta’ sodisfazzjon tal-

Għaqda li qegħdin naraw aktar 
sens ta’ dixxiplina, kontabilità 
u integrità fit-tmexxija u 
l-organizzazzjoni tal-attivitajiet 

li jsiru mill-għaqdiet u 
soċjetajiet mużikali. Dan ifisser 

li hemm il-kapaċità imma aktar 
minn hekk hemm ir-rieda li ma 

nippermettu lil ħadd li jħammeġ 
l-isem u t-tradizzjoniijiet tal-għaqdiet u soċjetajiet 

mużikali. Irridu wkoll inkomplu naġġornaw rwieħna 
imma fl-istess waqt inħarsu dak li lilna wellidna – 
li nkabbru t-tagħlim tal-mużika u l-ħidma favur il-
kommunità – b’mod volontarju.

Għalhekk fil-waqt li f’isem l-Għaqda Każini tal-
Banda nawgura l-festa t-tajba, inħeġġeġ li din tiġi 
ċċelebrata b’moderazzjoni u mingħajr esaġerazzjoni 
imma fuq kollox tkun festa li l-element reliġjuż 
jibqa’ dejjem iċ-ċentru tagħha u li dina tkun 
iċċelebrata b’maturità u dixxiplina mingħajr ma 
jintesew l-elementi kulturali u tradizzjonali li huma 
wkoll fundamentali għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi 
Maltin u Għawdxin.
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