BIEX INŻOMMUK INFURMAT
Marzu 2018

Ħarġa Nru. 28

Editorjal: Salvajna Buleben

WIŻ FIL-PARLAMENT

Is-sena 2018 bdiet b’impenn mhux tas-soltu għal
Wirt iż-Żejtun. Proposta tal-Malta Industrial Parks
(MIP) għall-estensjoni taż-żona industrijali u ittri ta’
evakwazzjoni li ntbagħtu lill-bdiewa li jaħdmu r-raba’
f’Buleben, wasslu biex Wirt iż-Żejtun timpenja ruħha
biex issalva dawn l-inħawi milli jinqerdu darba għal
dejjem.

Nhar it-Tnejn 5 ta’ Marzu, il-Kumitat Parlamentari
għall-Ambjent u l-Ippjanar iddiskuta l-proposta
tal- estensjoni taż-żona industrijali ta’ Buleben.
Dan
wara
talba
li
saret
mill-Membru
Parlamentari, l-Onor. Dr. Godfrey Farrugia.

Mozzjoni approvata mil-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’
Wirt iż-Żejtun kienet il-bidu ta’ ġimgħat ta’ ħidma bla
waqfien għall-għaqda tagħna. Ħdimna mill-qrib malbdiewa u kull min għandu għal qalbu l-ambjent u
l-istorja. Ridna li l-messaġġ ikun wieħed li ġej millkomunita’ u mhux minna bħala għaqda waħedna. Kien
għalhekk li nedejna petizzjoni b’oġġettiv ċar; dak li
l-iżvilupp propost jiġi mwarrab u l-art tiġi mħarsa minn
kull proposta ta’ żvilupp fil-futur qrib jew imbiegħed. Ilpetizzjoni kienet il-messaġġier qalb il-komunita’, fejn
kellna numru ta’ individwi u għaqdiet li b’mod volontarju
ħadu ħsieb jiġbru l-firem minn postijiet diversi.
Sibna wkoll is-sapport tal-media, fejn il-messaġġ tagħna
beda jinxtered fil-ġurnali kemm diġitali kif ukoll dawk
tradizzjonali, kif ukoll fuq it-televiżjoni. Użajna kemm
stajna s-sit elettroniku u l-paġna tal-Facebook ta’ Wirt iżŻejtun biex il-messaġġ inkomplu nwassluh u nxerduh.
Kellna numru ta’ għaqdiet ambjentali u kulturali li ħadmu
magħna u għenuna fl-għarfien u r-riċerka kif ukoll flaspett ta’ komunikazzjoni u flimkien ħdimna għal għan
wieħed, lil hinn minn kull politika partiġġjana.

WIŻ ma naqsitx milli tattendi għal din il-laqgħa fejn fil
-bidu tagħha l-promoturi tal-iżvilupp, l-MIP, spjegaw
għaliex kienet meħtieġa din l-art. Fl-istess waqt
huma qalu li t-talba tagħhom kienet tammonta għal
kwart tal-art li kien hemm identifikata fil-Pjan Lokali
tan-Nofsinhar ta’ Malta.
Fil-preżentazzjoni viżiva li għamlet WIŻ, qasmet mal
-Ministri, Segretarji Parlamentari u Membri
Parlamentari, l-informazzjoni kollha li nġabret millgħaqda fil-ġimgħat ta’ qabel. L-iskop kien wieħed li
jgħarraf lil dawk preżenti dwar l-importanza soċjali li
jħaddnu l-inħawi ta’ Buleben permezz tal-istorja, lagrikoltura, il-wirt ambjentali u l-wirt kulturali u
għaliex dawn għandhom jitħarsu.
Il-messaġġ kien wieħed pożittiv mill-bidu sal-aħħar.
Ma kienx ir-rwol tal-għaqda li tidħol f’argumenti
politiċi partiġġjani u l-anqas f’argumenti ekonomiċi.
Il-ħtieġa li jiġu mħarsa l-assi soċjali tal-inħawi ta’
Buleben kienet l-uniku messaġġ li riddna nwasslu u
li sa tmiem il-laqgħa deher li kien qiegħed jinftiehem
minn dawk kollha preżenti.

Numru ta’ nies resqu lejna u qasmu magħna
informazzjoni importanti dwar l-assi kulturali u ambjentali
tal-inħawi ta’ Buleben u permezz ta’ dak li għaddewlna
stajna nwessgħu r-riċerka. Kien bis-saħħa ta’ din linformazzjoni li skoprejna kumpless ta’ bini li nbena millGran Mastru Perellos. L-istess jingħad għall- iskoperta
importanti tal-inħawi fejn jista’ għad hemm fdalijiet ta’
knisja medjovali ddedikata lil San Anard. Tkattar ukoll lgħarfien dwar l-importanza arkeoloġika tal-Fewdu ta’
Buleben.
Irridu ngħidu grazzi lil kull min ħadem magħna u fehem il
-messaġġ tagħna. Min hawn issa mhux biss rridu naraw
li dak li ġie mwiegħed mill-Awtoritajiet jiġi mwettaq, iżda
fuq kollox inkomplu bir-riċerka u l-istudji tagħna fuq
dawn l-inħawi biex il-wirt kulturali u ambjentali li għad
hemm moħbi ikun mgħaruf. Irridu ngħinu lill-bdiewa
sabiex ikomplu jindukkraw dan ir-raba’ b’mod għaqli li
jirrispetta l-ambjenti naturali u kulturali tal-inħawi. Fuq
kollox dak li tgħallimna minn din l-esperjenza naqsmuh
ma’ ħadd- ieħor għall-ġid ta’ komunita’ usa u għallħarsien tal-assi ambjentali, kulturali u soċjali ta’ pajjiżna.
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Idħoll fis-sit elettroniku ta’ Wirt iż-Żejtun

Mixja Kulturali
fl-inħawi ta’ Buleben

PLAKKASTORJA
Proġett minn Wirt iż-Żejtun

Nhar il-Ħadd 25 ta’ Frar, f’ġurnata sabiħa wara jiem
ta’ xita, Wirt iż-Żejtun organizzat mixja informattiva
fl-inħawi ta’ Buleben.

Matul din is-sena WIŻ se tkun qed taħdem fuq
il-proġett PLAKKASTORJA. Dan wara li l-istess
proġett intgħażel mill-Kunsill Malti għallVolontarjat fl-iskema ta’ fondi VOPs.

Sa mill-jiem ta’ qabel il-mixja, WIŻ kienet qed twassal
messaġġ ċar li l-iskop ta’ din il-mixja ma kienx wieħed
ta’ protesta u kien għalhekk li avżajna li ma konniex se
nippermetu tabelli b’messaġġi ta’ protesta. L-istedina
kienet waħda miftuħa għal dawk li xtaqu jaraw
b’għajnejhom l-ambjent ta’ dawn l-inħawi kif ukoll isiru
jafu aktar dwar is-sejbiet li WIŻ għamlet fil-jiem ta’
qabel.

Permezz ta’ dan ilproġett
li
se
jsir
b’kooperazzjoni
malKunsill Lokali taż-Żejtun,
WIŻ se tkun qed twaħħal
numru
ta’
plakek
informattivi quddiem bini u siti ta’ valur storiku u
arkitettoniku li hawn fiż-Żejtun.

Il-parteċipazzjoni f’din il-mixja kienet waħda eċċellenti
u x-xewqa tagħna ġiet rispettata min kull min attenda.
B’kollox imxew magħna madwar 150 ruħ li segwew
l-informazzjoni dettaljata li bdiet tingħata waqt il-mixja
u raw mhux biss il-wirt ambjentali u kulturali ta’ dawn
l-inħawi, iżda wkoll il-prodotti agrikoli li jipproduċu
l-bdiewa mill-uċuħ tar-raba’ li jaħdmu.

Din l-informazzjoni se tkun kemm bil-Malti kif ukoll blIngliż u minn dawn il-plakek, permezz tal-mowbajl,
wieħed ikun jista’ jikseb aktar tagħrif u dettalji dwar
is-sit li jkun qed jara.

Dawk li attendew kellhom kliem ta’ tifħir għal mod kif
kienet organiżżata l-mixja u baqgħu impresjonati b’dak
li semgħu u raw. Bosta minnhom, inkluż persuni li
joqogħdu qrib ħafna tal-inħawi, qatt ma bassru x’valur
għandha din iż-żona. Il-mixja ġiet irrappurtata bi
prominenza l-għada fil-ġurnal The Times of Malta, millġurnalist Philip Leone Ganado li wkoll attenda għallmixja.

Dan il-proġett se jkun qed ikattar l-interess fl-istorja
taż-Żejtun u l-wirt storiku li tħaddan din il-belt, mhux
biss fost it-turisti li jiġu jżuruna, iżda wkoll fost
ir-residenti u ż-Żwieten.

ATTIVITAJIET
Nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu: IŻ-ŻEJTUN BAROKK
Mixja kulutrali fiċ-ċentru taż-Żejtun fejn se nesploraw
il-wirt Barokk fiż-Żejtun. Niltaqgħu f’Misraħ Carlo
Diacono fid-9:30 ta’ filgħodu.
Nhar it-Tlieta 3 ta’ Marzu: LEJLIET SAN GIRGOR
Taħdita annwali dwar il-festa tradizzjonali ta’ San
Girgor li ssir fil-Parroċċa l-Qadima (Knisja ta’ San
Girgor) fis-7:00 ta’ filgħaxija. Il-kelliema mistiedna din
is-sena huma s-Sur Charles Coleiro u s-Sur Trevor
Zahra fejn se jiddiskutu l-aspetti folkloristiċi marbuta
ma’ din il-festa.

IT-TIELET KTIEB
GĦAMLULNA ĠIEĦ
Ħu ħsieb ixtri t-tielet
ktieb mis-sensiela
Għamlulna Ġieħ li se
jkun għall-bejgħ filġranet li ġejjin.
Din id-darba se jkun
dwar l-iskultur
Xandru Farrugia u
ibnu Ġanni.
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