Minuti tas-sitta u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li ġiet imsejħa
b’urġenza u li saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G.
Zammit) nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Marzu 2015 fis-6.00pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Mark Anthony Sammut, Demelsa
Grech u Stefan Caruana
Għas-Segretarju Eżekuttiv: Joseph M. Formosa

Aġenda:1.

Għotja ta’ siġar taż-żebbuġ u bankijiet mill-Kunsill Konsultattiv tan-Nofsinhar ta’
Malta

2.

Għeluq tal-laqgħa

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.10pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku ta tagħrif dwar kif kien ġie avviċinat mill-Onor. Silvio Parnis
Ċermen tal-Kunsill Konsultattiv tan-Nofsinhar ta’ Malta dwar dan il-proġett u għalhekk
ħass li kien hemm ħtieġa li tissejjaħ laqgħa b’urġenza.
1.0

Għotja ta’ siġar taż-żebbuġ, bankijiet, dustbins u Wife spots mill-Kunsill
Konsultattiv tan-Nofsinhar ta’ Malta

1.1

Reading Garden fl-inħawi ta’ Bir Miftuħ. Is-Sindku qal li l-Onor. Parnis indikalu li
kienet se tingħata għotja ta’ xi 120 siġra taż-żebbuġ u li dan kien sejjer isir f’isem
il-Kumitat Konsultattiv għan-Nofsinhar ta’ Malta lill-Kunsill Lokali tal-Gudja. IsSindku qal li l-Onor. Parnis kien indikalu li dawn iridu jitħawlu f’post wieħed u
mhux f’diversi nħawi.

1.2

Is-Sindku qal li huwa kien informa dwar dan lil Viċi Sindku s-Sur Baldacchino u li
kienet konsiderata li l-aħjar post fejn jitħawlu dawn is-siġar ikunu fl-inħawi ta’ Bir
Miftuħ.

1.3

Is-Sindku qal li f’dawn iċ-ċirkustanzi ħass li jkun aħjar li jsejjaħ laqgħa b’urġenza
sabiex filwaqt li jinforma lill-Kunsill dwar dan il-proġett ikun hemm ukoll
diskussjoni xierqa dwar kif il-Gudja u r-residenti jieħdu l-aħjar benefiċċju minn
dan il-proġett u li jkun hemm il-ħarsien tal-ambjent u l-inħawi storiċi tal-madwar lKnisja ta’ Bir Miftuħ.
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1.4

Is-Sindku qal ukoll li huwa talab sabiex jingħata l-aktar informazzjoni. Il-Kunsill
kiseb l-informazzjoni permezz ta’ ittra datata 09 ta’ Marzu 2015 li ġiet ċċirkulata
għand il-Kunsilliera kollha qabel din il-laqgħa. Din l-ittra tifforma parti integrali
ma’ dawn il-minuti mmarkata ‘Dok KKN “A”’.

1.5

Spjega tal-Viċi Sindku s-Sur Baldacchino. F’dan l-istadju s-Sindku talab lil Viċi
Sindku sabiex jagħti aktar informazzjoni. Is-Sur Baldacchino spejga li dan ilproġett ser jieħu l-forma ta’ reading garden fejn mhux biss se jkun hemm siġar
sabiex iżejnu din l-area iżda xi bankijiet wkoll li jkunu tajbin għat-tfal kif ukoll Wife
spot.

1.6

Is-Sur Baldacchino wera scetch ta’ kif jaħseb li jistgħu jiġu mħawla dawn is-siġar.
Is-Sur Baldacchino qal ukoll illi ġaladarba ser isir dan il-proġett il-Kunsill jinvesti
f’xi dustbins adekwati li se jgħinu sabiex jinġabar l-iskart u l-post jinżamm nadif
speċjalment li jitneħħa l-ħmieġ tal-klieb li spiss iħammġu dawn l-inħawi.
Saret diskussjoni dwar diversi punti.

1.7

Il-Kunsillier is-Sur Caruana beda billi qal li jilqa’ b’sodisfazzjoni dan il-proġett.
Huwa qal li dan il-proġett ser ikompli jgħin sabiex intejbu l-livell tal-għixien għarresidenti tal-Gudja. Is-Sur Caruana fakkar ukoll illi paralel ma’ dan il-proġett li
qed jiġi proponut, wieħed ma għandux jinsa li l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta
fil-Gudja li kienet ipproponiet ukoll li tintegra aktar din l-area storika. Is-Sur
Caruana għalhekk talab sabiex mill-aktar fis possibbli jkun hemm aktar laqgħat
mat-tmexxija tal-MIA sabiex jiġu esplorati kif dan il-proġett issir aktar ħolistiku u
jilħaq l-aspettativi tant mixtieqa mir-residenti Gudjani.

1.8

Il-Kunsillier is-Sur Sammut ukoll laqa’ b’sodisfazzjon dan il-proġett. Is-Sur
Sammut qal li filwaqt li huwa qabel ma dak li qal is-Sur Caruana, kompla billi
semma li għalkemm ġiet imsejħa din il-laqgħa b’urġenza sabiex tingħata l-idea lil
Kunsillieri ta’ fejn jistgħu jitħawlu s-siġar, stqarr li ma jafx x’sejjer jiġri eżatt. Dwar
ir-reading garden din kienet tħabbret fuq il-mezzi tax-xandir u għalhekk ħass li
għal darb’oħra kien hemm nuqqas ta’ konsultazzjoni mal-istess Kunsill. Is-Sur
Sammut talab sabiex il-Kunsillieri kollha preżenti jkollhom spjegazzjoni dettaljata
ta’ kif ser jitħawlu dawn is-siġar u x’kien sejjer jiġri dwar dan il-proġett.

1.9

Saret diskussjoni u s-Sur Baldacchino qal li l-Kunsill ġie attwalment ikkonsultat.
Huwa spjega dwar dak li ġie infurmat dwar dan il-proġett u dwar kif fil-fehma
tiegħu jkun l-aħjar post fejn jistgħu jitħawlu s-siġar u l-bankijiet sabiex jinħoloq
dan ir-reading garden. Is-Sur Baldacchino qal li minħabba li t-terren huwa xi ftit
diffiċli wieħed ma jistax ikun preċiż iżda x-xogħol jurik waħdu. Is-Sur Baldacchino
qal li filwaqt li huwa sejjer jagħmel ħiltu li jsir l-aħjar proġett possibbli, huma lfurnituri u l-isponsors ta’ dan il-proġett li sejrin ikunu responsabbli dwar dan ilproġett. Il-Kunsill irid jara kif il-post jinżamm tajjeb.
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1.10

Il-Kunsilliera Sna. Grech ukoll laqgħat b’sodisfazzjon dan il-proġett li sejjer
issebbaħ l-ambjent u l-ispazju fl-inħawi sbieħ ta’ Bir Miftuħ. Sna. Grech qalet li
tinsab ċerta li dan il-proġett se jkun ta’ fejda għar-residenti tal-Gudja kemm millatt ambjentali kif ukoll mill-aspett edukattiv sabiex jiġi inkuraġut il-qari minn żmien
bikri. Dan il-proġett se jgħin sabiex il-Gudjani u oħrajn ikunu jistgħu jgawdu
ambjent aħjar.

1.11

Qbil unanimu. Minħabba li dan il-proġett se jinkorpora fih numru kbir ta’ siġar
f’inħawi kemxejn żgħar, il-Kunsill qabel li għandu jsir dak kollu possibbli u jippjana
sewwa mal-furnituri ta’ fejn ser jitħawlu dawn il-120 siġra ħalli jkun hemm l-aħjar
użu mill-ispazju kif jixraq għall-inħawi ta’ Bir Miftuħ. Il-Kunsill qabel li għandha tiġi
rrispetata l-estetika tal-istess inħawi u li jkun hemm aċċess adekwat għall-bdiewa
li jaħdmu l-għelieqi f’dawn l-inħawi.

1.12

Il-Kunsill qabel ukoll li dan il-proġett għandu jkun post fejn jagħti ħajja aħjar għal
kull min iżuru speċjalment ir-residenti tal-Gudja filwaqt li jirrispetta l-wirt storiku ta’
dawn l-inħawi u li bl-ebda mod ma jħassar jew ifixkel l-estetika tal-Knisja ta’ Bir
Miftuħ.

1.13

Approvazzjoni ta’ finanzi. Għalkemm qed jiġi miftiehem u maqbul li l-Kunsill ma
għandu x’jaqsam mal-finanzjament ta’ dan il-proġett, il-Kunsill qabel u ddeċieda li
jivvota s-somma massima ta’ €1000.00 sabiex jinxtraw dustbins u xi xogħlijiet u
attrezzi oħra kif ukoll jinkera makkinarju meħtieġ sabiex jitwettaq dan il-proġett.

1.14

Laqgħa mal-Malta International Airport fil-Gudja. Qabel l-għeluq tal-laqgħa ġie
deċiż li għandhom jitkomplew il-laqgħat mal-MIA fiż-żmien qasir sabiex ikun
hemm ameljorament u finanzjament mill-MIA kemm ta’ taraġ u rampa biswit iddħul tal-bini tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-Gudja, dawl bis-sistenna
solari, CCTV kif ukoll attrezzi oħra fosthom tinda li tista’ tgħin l-ambjent u b’hekk
dan il-proġett ikun sostenibbli u mantnut kif jixraq għal benefiċċju tan-nies talGudja u l-pubbliku b’mod ġenerali.

2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress li l-materja li għaliha ġiet imsejħa l-laqgħa ġiet eżawrita, is-Sindku għalaq
il-laqgħa fis-7.00pm sine die.

Joseph M. Formosa
Għas-Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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