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Huwa xieraq illi nibda dan il-messaġġ billi
l-ewwel nett ngħid grazzi kbira lill-President isSur Josef Borg, lill-Kumitat Amministrattiv, lisSurmast Direttur, il-membri tal-banda u l-kor, u
l-membri tal-Għaqda Mużikali Imperial, għall-ħidma
kollha li huma b’tant sagrifiċċju jwettqu tul is-sena
kollha, biex jagħtuna diversi programmi mużikali
u attivitajiet kulturali oħra f’okkażjonijiet diversi.
Bis-sehem li huma qegħdin jagħtu qegħdin iżommu
l-Għaqda Mużikali Imperial attiva u ħajja u jkomplu
jgħinu biex l-attività kulturali tilħaq il-qofol tagħha
f’dawn il-jiem tal-festa ta’ Marija Bambina.
F’dawn l-aħħar snin, dan iż-żmien tas-sena sar
impenjattiv għall-membri tal-kumitati amministrattivi
tal-għaqdiet mużikali, minħabba l-organizzazzjoni
tal-attivitajiet varji li jiġu organizzati b’konnessjoni
mal-festa, u li jekk veru jkunu jħossu l-polz talgħaqda, iġiegħlhom jinsew il-ħajja personali
tagħhom, biex jikkonċentraw għal ġimgħat sħaħ fuq
dawn l-attivitajiet. Persważ li hekk kif tgħaddi l-festa,
l-uffiċjali tal-kumitat jgħidu għall-erwieħ li tkun
għaddiet festa oħra b’wiċċ il-ġid. U dan wassalni
għall-ħsieb ewlieni ta’ dan il-messaġġ.
F’dawn l-aħħar snin, wieħed seta’ jinnota li fost
l-għaqdiet mużikali bħal inħoloq fattur kemmxejn
kurjuż li mhux faċli tispjegah. Xi kultant dawn issitwazzjonijiet xejn pjaċevoli bħal speċi jaqtgħulek
nifsek, u kieku jkolli nsemmi l-intoppi kbar li qegħdin
jiffaċċjaw is-soċjetajiet u l-għaqdiet tagħna, żgur li
ma nispiċċax, għaliex il-problemi jinsabu mifruxa
fuq kull sezzjoni tas-socjetà. Ir-realtà hi li fil-preżent,
il-volontarjat jinsab għaddej minn fażi ta’ kriżi u
qiegħed ikun ta’ inkonvenjent kbir għall-għaqdiet
tagħna, għaliex ix-xogħol qiegħed dejjem jaqa’ fuq
l-istess erba’ min-nies, illi b’sagrifiċċji personali
u b’dedikazzjoni kbira, fis-skiet u mingħajr ebda
daqq ta’ trombi, qegħdin ikunu huma letteralment
strumentali sabiex dak kollu li nbeda jitkompla. U
hawn nagħmel il-mistoqsija: l-għaqdiet tagħna kemm
jistgħu jdumu sejrin hekk?
Illum sforz il-ħajja mgħaġġla li qegħdin ngħixu,
qisu ħadd ma għad fadallu ftit tal-ħin biex jagħti
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daqqa t’id fil-ħin liberu tiegħu,
fl-organizzazzjoni ta’ impenji li
l-għaqdiet tagħna jippreżentaw
minn żmien għall-ieħor matul
is-sena. Minbarra n-nuqqas ta’
volontarjat, l-għaqdiet tagħna għandhom sfida oħra
kbira - dik finanzjarja. Illum biex iżżomm każin ħaj
u attiv ikun meħtieġ dħul finanzjarju mhux żgħir.
Meta wieħed jara dawn l-isfidi li qegħdin jiffaċċjaw
l-għaqdiet, dak li jkun ma tantx jitħajjar biex jidħol
biex jagħti daqqa t’id fl-amministrazzjoni talgħaqdiet. U b’xorti ħażina ftit ferm huma dawk iżżgħażagħ li juru ħeġġa u impenn għal dan ix-xogħol.
Dan għaliex bosta minnhom moħħhom biss li wara
l-istudju u x-xogħol jirrikorru lejn dawk il-postijiet ta’
divertiment, li flok jgħinuhom jibnu karattru, qed jiġru
wara min u xhiex ifixkilhom u jħarbtilhom ħajjithom.
Hawnhekk nixtieq nappella biex aktar żgħażagħ
jissieħbu fl-għaqdiet tagħna u jibdew jagħtu daqqa
t’id huma wkoll, biex dak li bdew missirijietna b’tant
sagrifiċċju, dedikazzjoni u mħabba ma jintemmx u
jmur kollox mar-riħ. Is-soċjetajiet mużikali tagħna
twaqqfu bi prinċipji sodi u mhux fiergħa. F’dawn issnin kollha li ilhom imwaqqfin, dejjem issaraw maddiffikultajiet li tfaċċaw b’konsegwenza tal-progress,
u dejjem ħarġu rebbieħa u hekk persważ li se jsir filfutur.
Il-Kunsill Lokali, bħala Gvern Lokali għandu
jkun tarka għall-għaqdiet tal-lokalità. Il-komunità
Melleħija, bil-bidliet li għaddejja minnhom,
b’riżultat ta’ taħlit kulturali li qegħdin nesperjenzaw,
għandha bżonn aktar minn qatt qabel każini mużikali
u kulturali b’saħħithom, biex huma jservu bħala
swar ġodda f’dan l-assedju kulturali li qegħdin u se
nkunu qegħdin nesperjenzaw fil-futur. Jekk nitilfu
l-għaqdiet tagħna, nitilfu r-ruħ soċjali u kulturali
tagħna l-Melleħin.
Nagħlaq billi f’ismi u f’isem il-membri kollha talKunsill nawgura lil kull wieħed u waħda minnkom
festa mill-isbaħ, festa ta’ għaqda u mħabba, festa li
tkun tixraq lil Sidtna Marija.

