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u tnejn ’il quddiem
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Fil-ħajja mgħaġġla li qed ngħixu llum, fejn
kulħadd irid ilaħħaq ma’ mitt oġġett u jekk jista’
jkun fl-istess ħin, huwa faċli li wieħed jidħol f’rutina
u ftit li xejn jieqaf ftit biex jirriffletti u jippjana. U
dan b’mod speċjali għal dawk li jkunu nvoluti f’xi
għaqda volontarja bħalma hi tagħna, fejn minbarra
li tkun trid tlaħħaq max-xogħol tiegħek, forsi xi
part-time, il-familja u xi delizzju, trid tiddedika
ukoll ħin biex tagħti daqqa t’id skont il-bżonnijiet
tal-għaqda. It-tentazzjoni hi li nippruvaw nieħdu
l-ħajja ġurnata b’ġurnata, jew jekk inħarsu xi ftit ’il
quddiem, naraw biss ftit ’il bogħod, forsi nippjanaw
sal-festa li ġejja. Iżda naħseb u nemmen illi wasal iżżmien li l-għaqdiet volontarji, fosthom is-soċjetajiet
mużikali, jibdew jaħsbu iktar fit-tul u jippjanaw iddestinazzjoni li jixtiequ li l-għaqda tagħhom tilħaq
fi żmien ’il bogħod, bħal pereżempju, f’għaxar snin.
Mhux xi kunċett ġdid dan, anzi wieħed li ilu jintuża
l-iktar, imma mhux biss, minn organizazzjonijiet
fis-settur privat.
Nistħajjilkom tgħidu li f’għaxar snin min jaf
x’jista’ jinqala’ u kif għad jinbidlu ċ-ċirkustanzi.
Veru u kollu minnu. U huwa propju għalhekk li
hemm bżonn iktar ta’ pjan fit-tul. Hemm bżonn li
l-għaqdiet volontarji tagħna jkunu ċerti li l-futur ma
jbeżżagħhomx, u mod ta’ kif jistgħu jippreparaw
irwieħhom għall-ġejjieni hu billi jfasslu pjan
strateġiku illi jagħti direzzjoni fit-tul. Permezz ta’
dan il-pjan ikunu qed jirrikonoxxu x’jagħmilhom
differenti minn soċjetajiet oħra kemm f’setturi
differenti imma wkoll fl-istess settur, bħal ngħidu
aħna dak mużikali, jindirizzaw il-kompetizzjoni li
għandhom minn entitajiet oħra fuq livelli differenti,
bħal dak finanzjarju u amministrattiv, u jidentifikaw
għaqdiet li magħhom jistgħu jiżviluppaw u jsostnu
pjan ta’ koperazzjoni għall-benefiċċju ta’ dawk
kollha nvoluti.
Mhux qed nipprova nagħti l-impressjoni li din
hija xi ħaġa faċli jew li ma ġġibx problemi magħha.
L-ewwel nett, fejn hemm grupp ta’ persuni miġbura
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flimkien, bil-fors li se ssib
opinjonijiet differenti, u iktar
iva milli le, kontrastanti u
kompletament opposti għal
xulxin. Min hu nvolut f’xi kumitat, dan jarah u
jesperjenzah b’mod kontinwu, għax bejn għaxar
min-nies jaf ikun hemm ħdax-il opinjoni differenti!
Imbagħad hemm l-interessi tal-membri tal-għaqda
u tal-komunità inġenerali, li jippretendu, u ħafna
drabi bir-raġun, li l-għaqda tkun iktar viżibbli billi
ttella’ iktar attivitajiet ta’ fejda u ta’ interess għassegwaċi tagħha u għall-poplu kollu. Dan ikun ifisser
illi r-riżorsi li huma diġà limitati u skarsi, ikunu
jridu jiġġebbdu kemm jistgħu, kemm jekk huma
dawk finanzjarji kif ukoll dawk umani.
Iżda danakollu m’għandux jaqta’ qalb id-diriġenti
ta’ dawn l-għaqdiet, għax naħseb li l-benefiċċji
li jġorr miegħu l-proċess biex ikollok l-għanijiet
tiegħek ċari għal kulħadd huma ikbar u aktar
prezzjużi mid-diffikultajiet li tista’ tiltaqa’ magħhom
fit-triq sabiex tagħmel dan. Il-pjan strateġiku jista’
jinkludi diversi aspetti u għandu jkun imsejjes fuq
il-passat tal-għaqda u madwar l-iskop li għalih
kienet imwaqqfa, imma b’mod prominenti u ċar irid
jindirizza l-viżjoni tal-għaqda għas-snin li ġejjin.
Biex nagħti eżempji prattiċi għal għaqda bħalma
hi tagħna, jista’ jinkludi fih pjan sabiex inkomplu
nżidu n-numru ta’ bandisti tal-post u membri talkor u ninkoraġġuhom biex jibqgħu attivi tul is-sena
kollha u mhux biss fil-ġranet tal-festa, pjan ta’ kif
nistgħu ntejbu u nagħmlu iktar sostenibbli t-tagħlim
tal-mużika u nħajru iżjed studenti biex jibdew
jistudjaw il-mużika b’mod serju, u pjan li permezz
tiegħu nħarrġu żgħażagħ fit-tmexxija tal-għaqda u
noffrulhom esperjenza ħajja ta’ dan.
Pjan strateġiku jagħti l-għodda tant siewja lil
kwalunkwe għaqda sabiex tippjana b’mod effiċjenti,
u mhux f’sitwazzjoni ta’ paniku, kif din tista’
tamministra mhux biss in-nies u r-riżorsi materjali
tagħha, iżda, forsi iktar importanti minn hekk, kif
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tibni u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet tagħha mal-partijiet
interessati kollha, sew jekk membri ta’ xi sottokumitati, soċi, diriġenti ta’ għaqdiet oħra, entitatijiet
pubbliċi u privati, gvern lokali, u l-komunità b’mod
ġenerali.
Hija x-xewqa tiegħi illi, bħala segretarju ġenerali
ta’ din l-Għaqda tant għażiża għalina, nara li l-Kumitat
Direttiv il-ġdid, maħtur iktar kmieni din is-sena,
jieħu din id-direzzjoni ta’ tmexxija fejn l-ippjanar fittul jidħol iktar u b’mod iżjed prominenti fil-kultura
tagħna. Ninsab konvint illi l-akbar eżami għalina
bħala diriġenti ta’ kwalunkwe għaqda volontarja
huwa kemm aħna kapaċi nfasslu pjan ċar ta’ fejn
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irridu nieħdu l-għaqda li ġiet afdata lilna u li naħdmu
biex inwassluha lejn dik id-destinazzjoni.
Nemmen fermament illi huwa biss permezz ta’
pjan strateġiku fit-tul, billi nagħtu titwila lura imma
tnejn ’il quddiem, illi l-Għaqda Mużikali Imperial
tkompli tkun iktar relevanti fis-soċjetà tal-lum,
tkompli tattira iżjed benefatturi, u tibqa’ tispira iktar
nies biex jissieħbu magħna biex inkomplu nibnu
fuq dak li ħallewlna missirijietna għall-ġid talġenerazzjonijiet preżenti u futuri.
Nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd, festa li
tkompli tgħaqqadna flimkien bħala soċjetà u bħala
poplu wieħed madwar il-Bambina.
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