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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

Jum Għawdex fil-Parlament ta’ Malta 

 

L-Ispeaker Anġlu Farrugia preseda laqgħa fejn diversi rappreżentanti ta’ assoċjazzjonijiet, għaqdiet, 

organizzazzjonijiet, korpi kostitwiti, għaqdiet tal-volontarjat, u membri parlamentari nġabru sabiex 

jiċċelebraw Jum Għawdex fil-Parlament ta’ Malta.  

  

Fid-diskors li għamel l-Ispeaker, huwa fakkar li l-poplu Għawdxi onora lill-patrijott Għawdxi l-

Arċipriet Saverio Cassar u sħabu li fl-1789, mexxew l-imblokk tal-Franċiżi f’Għawdex u għal sentejn 

amministraw lil Għawdex  bħala stat indipendenti sakemm il-qawwiet imperjali Brittaniċi ħadu 

pussess tal-gżejjer Maltin fl-1801, filwaqt li  għaraf id-determinazzjoni tal-patrijotti Għawdxin li 

flimkien ma’ oħrajn Maltin, ħaduha kontra min seta’ kien ta’ theddida għall-identità tagħhom bħala 

nazzjon u poplu.  Hu fakkar ukoll il-kontribut siewi ta’ missirijietna, li minkejja neqsin minn riżorsi 

materjali, ħadmu bla heda biex bnew lill-gżejjer Maltin minn kolonja għal stat sovran, demokratiku 

u indipendenti, repubblika ħielsa mwaqqfa fuq ix-xogħol u li tħabrek għas-sliem u l-paċi fost il-ġnus.  

 

Dawk preżenti tkellmu dwar l-infrastruttura ġewwa Għawdex u l-impjiegi f’Għawdex, il-ġejjieni tat-

turiżmu u l-ambjent f’Għawdex, l-isfidi li jiltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ u studenti Għawdxin, id-

drittijiet tal-ħaddiema, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-prekarjat u l-integrazzjoni soċjali 

tal-barranin li jgħixu u jaħdmu ġewwa Għawdex, l-intrapriża żgħira u medja (SMEs) u l-ekonomija 

ta’ Għawdex u Għawdex bħala reġjun, u l-għaqdiet tal-volontarjat f’Għawdex. 

 

Fi tmiem id-diskors tiegħu, l-Ispeaker appella lill-awtoritajiet konċernati sabiex kull żvilupp 

f’Għawdex jirrispetta l-karattru partikolari ta’ din l-gżira u li jitwettaq fl-interess u l-ġid komuni tal-

poplu Malti u Għawdxi. 

 

Il-konferenza kienet indirizzata mill-Membru Parlamentari Marthese Portelli, mis-Segretarju 

Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri,  mill-Kap tal-Oppożizzjoni 

Adrian Delia, mill-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana, u mid-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għas-Saħħa Chris Fearne, filwaqt li kienu wkoll preżenti l-MP Kevin Cutajar, u l-Whip tal-

Oppożizzjoni Robert Cutajar.  

 


