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Insellmilkom! Din hija l-
ewwel sena tiegħi illi qed 
nikteb fil-kariga ta’ 
Direttur. Ma kinitx 
deċ iż joni faċ li illi nidħol 

għal din il-kariga iż da wara li l-predeċ essur 
tiegħi John Sċhembri ma kienx ser jerg a’ joħrog  
għal din il-kariga minħabba rag unijiet ta’ saħħa, 
u wara l-mewta trag ika ta’ seħibna Charles Borg 
li g rat fil-bidu tas-sena, ħassejt illi għall-g id tal-
każ in għandi nitfa’ n-nomina tiegħi għal Direttur. 
Din is-sena ma tantx kienet sena faċ li għall-
Għaqda tagħna għax minbarra t-telfa ta’ Charles 
Borg kellna t-telfa ta’ Carmen Cini, eż attament 
nhar il-jum tal-funeral ta’ Charles, u aktar kmieni 
t-telfa ta’ Anthony Greċh, tliet ħasdiet kbar għall-
Għaqda. U dan mhux biss, l-għaliex f’Marżu 
faqqgħet il-pandemija tal- COVID-19 li affettwat 
lil kull individwu u soċ jeta ! 
F’dawn il-kelmtejn ser nkun qed nikteb fuq xi 

xogħlijiet illi saru g ewwa l-każ in matul din is-
sena. 
Kien propju ftit wara li saret is-Seduta 

G enerali u g ejt maħtur direttur meta feg g et il-
pandemija COVID-19 u għalhekk 
sfortunatament bħal kważ i kull stabbiliment 
ieħor g ewwa Malta, il-Każ in kellu jagħlaq. 
Kienet deċ iż joni ta’ diqa illi tara l-każ in 
magħluq imma kienet direttiva maħrug a mid-
Dipartiment tas-Saħħa Pubblika li kull soċ jeta  
riedet issegwi. Din il-pandemija kienet 
esperjenża differenti minn kull ħag a oħra, l-
għaliex anke jekk tkun qed titkellem mal-
anżjani jgħidulek illi lanqas fi ż mien il-gwerra 
ma kien għalaq il-każ in. Iż da kif jgħidu, mill-
mitluf ħu li tista’ . 

Xammarna jdejna u bdejna xi xogħlijiet ta’ 
manutenżjoni g ewwa l-każ in li kien wasal iż -
ż mien li jsiru u li bil-każ in magħluq, kien iż -
ż mien opportun biex isiru għax tkun tista’ 
taħdem iktar komdu. Flimkien ma’ xi membri 
tal-Kummissjoni Ż għaż agħ ix-xogħol beda; 
dejjem rajna li waqt ix-xogħlijiet ma nkunux 
iż jed minn tliet persuni fl-istess ħin biex xorta 
ż ammejna mal-protokolli maħrug a mid-
Dipartiment tas-Saħħa. Għall-ewwel bdejna bl-
arblu fejn dan g ie xkatlat kompletament u 
miż bugħ mill-g did. Komplejna s-sala tat-tieni 
sular fejn din g iet miż bugħa kollha mill-g did u 
partijiet minnha reg a’ sar kisi mill-g did. Ħag a 
taqla’ lill-oħra u komplejna biż -ż bigħ tat-
tromba tat-tarag  u tat-tromba ta’ fuq, kif ukoll 
ix-xaftijiet u l-faċ ċ ata tat-tromba. Il-ħadid tal-
gallarija ta’ wara kellu bż onn wkoll naqra 
ż ebgħa u għalhekk sar ukoll.  
Apparti xogħlijiet fuq il-binja nnifisha, kien 

hemm il-ħtieg a wkoll illi l-leg ijiet li jintuż aw 
għall-banda jig u miż bugħa u kien għalhekk li kif 
konna fiż -ż ifna dawn saru wkoll. 
Dawn huma ftit mix-xogħlijiet illi saru waqt li 

l-każ in kien magħluq. Bħal kull xogħol ieħor ta’ 
manutenżjoni, wara jkun imiss ukoll tindifa 
sewwa u għalhekk minn hawn nirringrażżja 
fost oħrajn lin-nisa tal-Kummissjoni Banda u 
Kor illi g ew u taw daqqa t’id biex meta l-każ in 
reg a’ fetaħ il-bibien tiegħu, dan kien nadif kif 
jixraq.  
Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lill-Melleħin 

kollha, lil sħabi tal-Kumitat u lil dawk li qed 
jaqraw din il-pubblikażżjoni biex, fiċ -
ċ irkustanżi illi ninsabu fihom ilkoll, bi prudenża 
xierqa nieħdu pjaċ ir flimkien.  
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