Minuti tal-erbgħa u tletin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li ssejħet b’urġenza u li
saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar
l-Erbgħa 01 ta’ Ottubru 2014 fis-5.45pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Mark Anthony Sammut,
Demelsa Grech u
Stefan Caruana

Ambaxxatriċi Lokali
taż-Żgħażagħ:

Melanie Bugeja

Segretarju Eżekuttiv:

Joseph M. Formosa

Aġenda:1.

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta

2.

Għeluq tal-laqgħa

Bidu tal-laqgħa
Il-laqgħa bidet fis-6.05pm wara talba qasir minn dawk kollha peżenti.
1.0

L-Estenzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta

1.1

Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku spjega l-iskop li għalih ġiet imsejħa din il-laqgħa
b’urġenza.
Is-Sindku stqarr li kien sa żmien ilu li l-Kunsill Lokali l-Gudja wera t-tħassib tiegħu
li l-iżvilupp massiv tal-ajruport internazzjonali li jinsab fit-territorju ġeografiku talGudja joħloq problemi u sfidi qawwija għal Gudja u għar-residenti. Is-Sindku qal
li ġie nnotat ukoll illi dan l-aħħar kien hemm numru ta’ nies li permezz tal-media
soċjali urew tħassib dwar il-ħsara ambjentali u dwar problemi oħra li jistgħu jiġu
kkawżati meta l-kumpanija MIA plc jew kif ukoll xi entitajiet oħra jagħmlu l-iżvilupp
li joħloq żona kbira kummerċjali fl-inħawi u dan bil-għan li jinġiebu nies li jagħmlu
l-kummerċ kif ukoll lukanda fiż-żona tal-ajruport internazzjonali ġewwa l-Gudja.
Is-Sindku ħeġġeġ sabiex kulħadd jipparteċipa u juri fehmtu għaliex jidher ċar li
dan l-iżvilupp massiv li ilu jiġi konsidrat u b’mod jew ieħor approvat (anke jekk
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mhux b’mod uffiċjali) sejjer jikkawża diversi problemi għal Gudja u għar-residenti
tal-Gudja. Għalhekk dawn il-problemi u sfidi għandhom jiġu indirizzati sewwa
kemm mill-MEPA kif ukoll l-iżviluppaturi sabiex tinsab soluzzjoni jew soluzzjonijiet
li jkunu jirripsettaw sewwa l-interessi tar-residenti kollha tal-Gudja.
1.2

Għażla ta’ espert. Wara l-indirizz tas-sindku, l-viċi sindku s-sur Baldacchino qal
illi f’sitwazzjoni bħal din il-Kunsill għandu jaħtar Perit espert li jaf jifli l-problemi
ambjentali ta’ dan il-proġett hekk massiv. Dan l-espert jagħmel rapport u
rappreżentazzjonijiet mal-MEPA wara li jkun ikkonsultat sewwa dwar dak li jkun
hemm bżonn.
Saret diskussjoni dwar min jista’ jkun l-aħjar esperti li jgħin lill-Kunsill f’din issitwazzjoni tant delikata u urġenti.
Ġew konsiderati diversi persuni li għandhom il-kompetenza f’din il-materja.
Finalment il-Kunsill iddeċieda li jiġi avviċinat il-Perit Carmelo Cacopardo sabiex
jasisti lill-Kunsill f’din is-sitwazzjoni u li wara li jeżamina d-dokumenti u ssottomissjonijiet tal-iżviluppaturi u wara li jiġi spejgat lilu dwar dak li jixtieq ilKunsill, jagħmel ir-rapport li jiġi ppreżentat minnu lill-MEPA f’isem il-Kunsill Lokali
l-Gudja.

1.3

Azzjoni konġunta. Saret diskussjoni jekk fiċ-ċirkustanzi jkunx aktar vijabbli li lKunsill jagħmel dawn is-sottomissjonijiet flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal
Għaxaq.
Ġie deċiż li fiċ-ċirkustanzi preżenti u peress li l-impatt qawwi tal-iżvilupp l-aktar li
jolqot huwa lill-Gudja, u minħabba urġenza. il-Kunsill għandu jaġixxi waħdu kif
ikun igwidat mill-espert maħtur mill-Kunsill.

1.4

L-impatt serju fuq il-Kappella ta’ Bir Miftuħ. Saret diskussjoni dwar l-impatt talKappella ta’ Bir Miftuħ u dwar ir-riskju li kemm il-Kappella kif ukoll l-inħawi li kienu
qed isiru proġett ta’ heritage trail għal qalba tal-Gudja kienu ukoll sejrin ibagħtu
serjament minn dan l-iżvilupp.
Hawn qamet ukoll il-mistoqsija (li għaliha l-Kunsill ma sabx tweġiba) għaliex Din lArt Ħelwa ma għamiltx rappreżentazzjoni dwar dan il-proġett.

1.5

Problemi tat-traffiku u l-ħtieġa tar-ringroad. Saret ukoll diskussjoni dwar li issa
aktar minn qatt qabel, tidher il-ħtieġa li titkompla r-ring road li ma titfax it-traffiku
ġewwa l-Gudja iżda fl-inħawi ta’ barra qrib l-ajruport u anke bil-possibilita li
tinbena flyover li tkun isservi aħjar lir-residenti u lil min irrid jagħti servizz filGudja.

1.6

Proġett enormi mifrux għal xi 20 sena. Saret ukoll diskussjoni li l-iżviluppaturi
jistgħu jgħidu li dan il-proġett ilu li beda għal madwar 20 sena u li l-Kunsill ma
għandux jaħseb li dan l-iżvilupp hekk massiv sejjer issir hekk fi żmien qasir.
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Il-Kunsill iddeċieda illi jieħu kemm jieħu l-iżvilupp sabiex jitwettaq, il-Kunsill
għandu jagħmel dak kollu possibli sabiex iħares l-interess tal-Gudja u tarresidenti tal-Gudja u li l-ambjent (fl-aspetti kollha tiegħu) għandu jiġi mħares.
Il-Kunsill jaqbel li kull żvilupp għandu jkun sostenibbli u ma għandux inaqqas ilġmiel naturali u dak ambjentali tal-Gudja.
Il-Kunsill isostni li anke fil-preżent il-Gudja u r-residenti qed isoffru minn ħafna
problemi diġa kawżati mill-iżvilupp preżenti u dan speċjalment bi problemi talparkeġġ li jnħoloqu minn dawk li jagħmlu użu b’mod jew ieħor mill-ajruport
internazzjonali.
1.7

Laqgħa mal-Perit Carmel Cacopardo. Ġie deċiż li l-Perit Cacopardo jiġu nfurmat
u li jekk ikun possibli jagħmel laqgħa nhar il-Ġimgħa 03 ta’ Ottubru 2014 fl4.30pm sabiex jiġi spjegat dak meħtieġ u filwaqt li l-Kunsill jagħti t-terms of
reference issir ukoll qbil dwar l-ispiża/fee li l-Kunsill għandu jħallas lill-Perit
Cacopardo.
Il-Kunsill qabel li nhar it-Tnejn 06 ta’ Ottubru 2014 il-Perit Cacopardo għandu jżur
il-Gudja speċjalment l-inħawi affettwati mill-proġett massiv kif ukoll il-ġibjuni talmadwar.
Il-Kunsill qabel li jkun hemm diversi konsultazzjoni mal-Perit Cacopardo sabiex
b’hekk ir-rapport maqbul jiġi ppreżentat lill-MEPA nhar it-Tnejn 13 ta’ Ottubru
2014 u dan ikun fi żmien stabbilit sabiex issiru l-oġġezzjonijiet u kummenti millpubbliku dwar dan il-proġett skont ir-regolamenti tal-MEPA.

1.8

Konfini. Waqt din il-laqgħa l-Kunsill ħa konjuzjoni li dan l-iżvilupp ġie indikat li
kien qed isir ġewwa Ħal Luqa għaliex kif indikat fl-Att dwar il-Kunsill Lokali hemm
imniżżel (b’mod żbaljat) li l-arjuport jinsab f’Ħal Luqa.
Il-Kunsill qabel, li f’dan l-istadju, ikompli b’mod konsistenti birrappreżentazzjonijiet tiegħu kemm mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali kif ukoll malMinistru u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali sabiex issir
dak kollu possibli u jiġi indikat pubblikament li l-bini tal-ajruport internazzjonali
jinsab fil-Gudja.
Il-Kunsill jinsisti li dan mhux qed jintalab b’mod kapriċċuż jew b’xi mod sabiex
jinħoloq xi konflitt mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa iżda għaliex teżisti biża u riskju li
f’din il-qagħda, l-interessi tar-residenti tal-Gudja u l-Gudja stess, tiġi preġudikati.

1.9

Laqgħa pubblika u jew komunikazzjoni diretta mar-residenti. Il-Kunsill qabel li
filwaqt li jkompli jagħti widen għat-talbiet u tħassib tar-residenti dwar dan ilproġett u li jagħmel dawk ir-rappreżentazzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu mħarsa linteressi tar-residenti tal-Gudja, il-Kunsill ikompli jkun qrib ir-residenti u jara kif fiċ3|Paġna
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ċirkustanzi jkun l-aħjar mod li bih jisma u jinforma lir-residenti dwar dak li jkun
meħtieġ u l-azzjonijiet li jkunu qed jittieħdu.
2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress li l-materja li dwarha li ġiet msejħa l-laqgħa ġiet eżawrita, s-sindku għalaq
il-laqgħa fis-6.40pm sine die.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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