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Fl-okkażjoni tal-ħatra tagħha bħala Sindku tan-Naxxar 
 

- 26 ta’ Ġunju 2017 - 

 

 

Kollegi, 

 

Inħossni Onorata u privileġġjata li għandi din l-opportunità li flimkien magħkom  immexxi 

dan il-Kunsill. Privileġġjata li se nkun qed immexxi tim b'saħħtu b'persuni dedikati u li lesti 

joffru ħinhom għas-servizz tal-poplu Naxxari.  

Għandna impenn intensiv quddiemna għal kull żona tan-Naxxar, iċ-Ċentru, is-Sgħajtar, is-

Salina, il- Magħtab, Baħar iċ-Ċagħaq, Birguma u San Pawl tat-Tarġa. Impenn li jrid iwassal 

għall-aħjar deċiżjonijiet possibli li jkunu tajbin għal-lum u għal għada, għalina u għal uliedna.  

Niftakru li aħna l-mexxejja ta' dan il-poplu li eleġġiena.  Irridu naċċertaw li ma nkunux skjavi 

tal-kurrent, imma nkunu hemm biex, bħala mexxejja, ninfluenzaw il-kurrent u niggwidawh 

fid-direzzjoni t-tajba. 

L-istil ta' tmexxija tiegħi mhux se jkun wieħed awtokratiku; nemmen f'sistemi inklussivi u 

għalhekk bl-għajnuna tagħkom nixtieq immexxi bi stil parteċipattiv. 

Is-Sindku ma jistax imexxi waħdu, se nkun qed ninvolvikom bis-sħiħ, se nkun qed nistenna 

pero' li l-miri li nissettjaw FLIMKIEN jintlaħqu.  Mhux bilfors, u ma nistenniex li naqblu 

dejjem, iżda n-nuqqas ta' qbil m'għandniex inħarsu lejħ bħala xi ħaġa negattiva. In-nuqqas ta' 

qbil għandu jixprunana biex infittxu kif se naqblu, infittxu soluzzjonji 'l barra mill-kaxxa, 

naħsbu b'mod kreattiv, we think outside the box. 

Meta ngħid li nixtieq tmexxija parteċipattiva qed infisser parteċipazzjoni fil-kuntest wiesa 

tagħha, li tinkludi b'mod partikulari l-involviment tal-għaqdiet u l-mexxejja lokali kollha, lill-

komunità kummerċjali u naturalment lir-residenti tagħna. 

Fejn jidħlu l-għaqdiet il-Kunsill irid jirrikonoxxi l-ħidma kbira u utli li qed iwettqu, ħidma li 

sfortunatament mhux dejjem tkun apprezzata.  Ħidma li qed issir permezz tal-volontarjat.  

Irridu naċċertaw li nżidu l-motivazzjoni fi ħdan l-għaqdiet billi ninvestu fihom.  Għajnuna 

lill-għaqdiet tkun tfisser servizz akbar lir-residenti, titjib fil-kultura, titjib fil-valuri. Għalhekk 

inkun nixtieq l-appoġġ tagħkom ilkoll dwar dan. 

Biex nagħmlu dan irridu naċċertaw l-għola livell ta' kuntatt possibli u għalhekk se nkun qed 

nagħti importanza kbira lill-komunikazzjoni. Fil-fatt bdejna mil-lum stess li bl-għajnuna tal-

amministrazzjoni tal-Kunsill, qed nitrażmettu għall-ewwel darba l-laqgħa tal-kunsill live fuq 

facebook ukoll, xi ħaġa li jidhirli li qed issir l-ewwel darba minn Kunsill Lokali f'Malta. 

Fil-jiem li għaddew, l-Ex Sindku, is-Segretarju Eżekuttiv u jiena, attendejna sessjonijiet ta' 

taħriġ u workshops fuq kif naċċertaw eċċellenza ta' gvernanza fit-tmexxija tal-Kunsill.  

M'għandix dubju li se taqblu miegħi fl-importanza ta' gvernanza tajba u eċċellenti.  Irridu 

naħdmu fuq it-tnax il-prinċipju ta' gvernanza kif issettjati mill-Kunsill tal-Ewropa.  Jekk 
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insegwu dawn il-prinċipji, jibbenefika l-lokal u r-residenti bis-sħiħ.  Nittamaw li dan iwassal 

biex eventwalment, u nittamaw fil-viċin, niksbu l-European Label of Governance Excellence. 

Filwaqt li se nibqgħu noħolqu proġetti infrastrutturali, ma rridux ninsew l-upkeep ġenerali ta' 

dak li għandna. Ħafna jikkummentaw, bir-raġun fuq kemm proġetti jsiru madwar il-pajjiz 

biex imbagħad ma jinżammux f'livell tajjeb ta' manutenzjoni. 

Irridu naċċertaw li kull proġett li noħolqu jkun sostenibbli biex innaqqsu spejjez u rizorsi fuq 

manutenzjoni fil-futur.  Però ma rridux ninsew per eżempju l-għamara tat-triq, tabelli tat-

traffiku, bus shelters....irridu noħolqu s-sistemi flimkien biex naċċertaw li dawn kollha, 

flimkien ma' bankini u toroq, jinżammu fi stat tajjeb ta' manutenzjoni u ta' indafa b'mod 

regolari. 

Irridu nagħmlu ħilitna biex in-Naxxar ikun l-aqwa f'kollox. Irridu naħdmu biex ir-residenti 

jkunu kburin li huma Naxxarin, kburin li joqgħodu fin-Naxxar.  Irridu naħdmu id f'id mal-

komunità kummerċjali, inkabbru l-ekonomija lokali filwaqt li nagħmlu dan b'mod 

sostenibbli, b'rispett għall-ambjent, b'rispett lejn ir-residenti u l-pubbliku inġenerali. 

Għal dan kollu jeħtieġ l-għajnuna, l-impenn u l-enerġija tagħna lkoll. Kulħadd għandu 

jassumi rwoli differenti biex dak kollu li nixtiequ nagħmlu għall-ġid tal-komunità li 

nirrappreżentaw, nagħmluh bl-aħjar mod possibli. 

Għalhekk fil-laqgħa li jmiss bi ħsiebni nressaq għad-diskussjoni r-reviżjoni tar-

responsabbiltajiet tal-Kunsillieri.  Se nagħmel ħilti biex kulħadd ikun kuntent bil-kariga li 

jkollu, għaliex x'jiswa li xi ħadd jingħata kariga li ma timmotivahx? Nixtieq noħloq tim 

b'motivazzjoni sħiħa u jekk xi ħadd ikun qed jonqos jew forsi ma jkunx qed ilaħħaq ma' 

ħaddieħor, għandna lkoll flimkien ngħinuh biex jasal. 

Nagħlaq billi nirringrazzja lil ex-Sindku l-Onorevoli Dr Maria Deguara tad-dedikazzjoni u l-

ħidma li għamlet għan-Naxxar f'dawn l-aħħar sbatax-il sena. 

Nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali lis-Segretarju Eżekuttiv is-Sur Paul Gatt talli żamm lin-

Naxxar fl-għola livell u li dejjem offra servizz serju u dedikat flimkien mal-Amministrazzjoni 

li huma l-għodda biex il-lokalità tagħna timxi 'l quddiem u teċċella. 

Grazzi wkoll lil kull min attenda għal din l-okkażjoni biex flimkien magħna titkompla l-

ħidma għal din il-lokalità tant għal qalbna! Il-preżenza tagħkom illum timlina b'kuraġġ kbir u 

tama; tama li naħdmu flimkien għall-ġid tar-residenti tagħna. 

 

Nirringrazzjakom. 


