Għaqda Mużikali Imperial - il-Mellieħa

Festa 2021

L-Għaqda Mużikali Imperial tul
l-aħħar sena
Josef Borg
President
Bla dubju ta’ xejn, il-pandemija tal-COVID-19
tat daqqa ta’ ħarta lis-settur tal-volontarjat,
majnata li mhux faċli li jqum minnha. Din ilpandemija ma konniex qed nistennewha u
lanqas ma konna qed nippreparaw għaliha, iżda
waslet fuq xtutna bħal sajjetta fil-bnażżi. Bħal
diversi stabbilimenti oħrajn, il-każini kienu
magħluqin mill-Awtorita tas-Saħħa Pubblika
għal perjodu twil ta’ żmien. Ħsibna li se tkun
diffiċli biex tagħlaq il-bibien, imma fil-verita ftit
konna nafu, jew forsi ma ridniex naċċettaw, li se
tkun ferm iktar diffiċli biex terga’ tiftaħ wara li
jgħaddi l-agħar.
Tul dawn ix-xhur li għamilna bil-bibien
magħluqa, ix-xogħol baqa’ għaddej għalkemm
forsi b’ritmu inqas minn ta’ qabel. Wassalna fi
tmiemu progett bl-isem ta’ “It-Teknologija fittagħlim mużikali” fl-iskema “It-Taħrig Mużikali
taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda, 2020”
amministrata mill-Agenżija Żgħażagħ u lGħaqda Nażżjonali Każini tal-Banda. Permeżż
ta’ dan il-progett, investejna f’għadd ta’ tablets
li qassamna lill-istudenti tagħna u f’numru ta’
strumenti, kif ukoll abbonajna għal software
professjonali li jintuża fit-tagħlim mużikali,
kemm tat-teorija, kif ukoll tal-prattika. Nistqarr
li qatt ma kien il-ħsieb tagħna li naqilbu
kompletament it-tagħlim għall-mod virtwali,
imma għall-inqas kellna l-għodda biex stajna
nagħmlu dan mingħajr wisq telf ta’ żmien meta
gejna kostretti nagħmlu hekk.

Bħalissa għaddejjin b’diversi progetti oħra.
Se nsemmi biss ix-xogħol li għaddej fuq ilfaċċata tal-każin fl-iskema “Irrestawra Darek”
amministrata mill-Awtorita tal-Ippjanar. Ixxogħol tal-gebel u x-xogħol tal-injam fuq ilbibien tal-gallarija fit-tieni sular tal-każin issa
huwa lest. Issa jonqos li naqbdu s-sular t’isfel u
jsir ix-xogħol neċessarju f’dan il-livell. Illogistika f’dan il-każ hi iktar kumplessa, imma
ninsabu kunfidenti li fix-xhur li gejjin naraw
ukoll it-twettiq ta’ din il-parti tal-progett.
Kif jafu bosta nies li huma midħla tal-każin
tagħna u dawk li jsegwu l-kitbiet fuq il-fuljett
annwali li nippubblikaw, f’dawn l-aħħar snin lGħaqda Mużikali Imperial investiet ħafna ħin u
riżorsi biex tieħu iniżjattivi varji, u biex
tibbenifika minn diversi skemi ta’ fondi u
twettaq progetti li jolqtu diversi aspetti li
jikkaratteriżżaw il-ħajja f’każin tal-banda. Dan
ma sarx mingħajr tbatija u mingħajr sagrifiċċji,
imma b’ħafna dedikażżjoni u impenn. Nixtieq
għalhekk nagħmel appell sabiex flimkien
nagħmlu kuragg u nippruvaw biex, fl-iqsar
żmien possibbli, nerggħu naqbdu t-triq li kellna
nitilqu minnha f’daqqa waħda, sabiex dak li
bdejna matul is-snin nipproteguh, insaħħuħ,
insostnuh u nkattruh, dejjem b’risq din lgħaqda li tant inħobbu u għall-gid ta’ raħalna lMellieħa.
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