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Għaqda Mużikali Imperial
MELLIEĦA

Nifirħu lil
Mro Anthony Borg

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Lulju 2016, il-Kunsill
Lokali tal-Mellieħa għoġbu jagħti l-onorifiċenza
ta’ Rikonoxximent il-Mellieħa lil Mro Anthony
Borg, Surmast Direttur tal-Għaqda Mużikali
Imperial, waqt Jum il-Kunsill tal-Mellieħa 2016.
Dan sar wara li l-Kumitat Direttiv, f’isem l-Għaqda
Mużikali Imperial, iddeċieda li jerġa’ jissottometti
n-nominazzjoni ta’ Mro Borg lill-Kunsill Lokali
għall-konsiderazzjoni tiegħu u l-Kunsill qabel
b’mod unanimu ma’ din il-proposta.
Mro Anthony Borg ilu għal dawn l-aħħar dsatax-il
sena surmast Mellieħi ta’ banda Melleħija, il-Banda
Imperial. Huwa ġie maħtur bħala Assistent Surmast
Direttur tal-istess banda fl-1988 u f’Settembru ta’
sena wara dderieġa għall-ewwel darba l-banda filpubbliku waqt il-programm annwali li l-Għaqda
Mużikali Imperial ittella’ fi żmien il-festa. Minn
dak iż-żmien, Mro Borg qatt ma ħares lura. Baqa’
attiv għal dawn is-snin kollha fit-tagħlim talmużika lill-alljievi tal-Għaqda Mużikali Imperial
u rawwem f’ħafna tfal, żgħażagħ, adoloxxenti u
adulti l-imħabba għall-mużika u għat-tagħlim serju
tagħha. Mro Borg ġie fdat bid-direzzjoni mużikali
tal-Banda Imperial fl-1997 u taħt il-bakketta tiegħu
l-Banda Imperial kompliet tissaħħaħ u għaddiet
minn żviluppi kbar. Kien prinċipalment
b’inizjattiva tiegħu illi fl-1998 ġie
mwaqqaf il-Kor Imperial biex jieħu
sehem waqt attivitajiet organizzati
mill-Għaqda Mużikali Imperial.
Huwa kien strumentali biex ilBanda u l-Kor Imperial tellgħu
diversi programmi ta’ livell għoli,
kemm fuq bażi nazzjonali kif ukoll
internazzjonali. Ewlenin fosthom huma
ż-żewġ żjajjar ġewwa l-Ġermanja
fl-1999 u fl-2004, iż-żewġ mawriet
kulturali ġewwa l-Italja fl-2007 u fl2015, u l-programm mużikali fil-bitħa
tal-Palazz Presidenzjali ġewwa l-Belt
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Valletta fl-okkażjoni tal-erbgħin sena ta’ Malta
Repubblika.
Id-dedikazzjoni, l-impenn sħiħ, is-serjetà u
l-professjonalità li dejjem wera Mro Borg huma ta’
eżempju tajjeb għal kull min huwa involut fil-qasam
mużikali.
Mro Borg twieled l-Imġarr Malta fis-sena 1967,
bin Joseph Borg u Cecilia née Camilleri. Hu beda
jistudja l-mużika ta’ età żgħira u fl-1979 ingħaqad
bħala mużiċista mal-Banda Imperial. Fl-1980
ingħaqad bħala mużiċista mal-Għaqda Korali u
Orkestrali Marija Bambina u bejn l-1989 u l-1994
kien is-Surmast Direttur tal-istess Għaqda. Waqt
iż-żjara li għamel il-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni
Pawlu II fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna
tal-Mellieħa fl-1990, Mro Borg mexxa l-Orkestra
Marija Bambina u l-Kor iffurmat mill-korijiet kollha
tal-Parroċċa tal-Mellieħa. Fl-1997 inħatar Surmast
Direttur tal-Banda Imperial u tal-Banda Prekursur
tax-Xewkija, Għawdex. Huwa miżżewweġ lil Ruth
neè Sammut u għandhom żewġt itfal, Maria u
Samuel.
Huwa ta’ unur li l-Mellieħa għandha personaġġ
li qed jippromwovi bis-sħiħ il-kultura mużikali.
Prosit Surmast!
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