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L-EWWEL WIRJA FIL-PARLAMENT IL-ĠDID TESEBIXXI OPRI ARTISTIĊI MIR-

RESIDENTI TAL-FAĊILITÀ KORRETTIVA TA’ KORDIN 

 

Dalgħodu ġiet esebita l-ewwel wirja fil-binja tal-Parlament il-Ġdid li kienet imtellgħa mir-residenti 

tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u tikkonsisti f’għaxar biċċiet artistiċi fil-qasam tal-purtieri bit-titlu 

‘Imħabba, Tama u Maħfra’.  

 

Fil-messaġġ tal-ftuħ lil dawk preżenti,  l-ispeaker Anġlu Farrugia tenna li din l-esebizzjoni hija l-

ewwel tax-xorti tagħha fl-istorja tal-pajjiż, esebizzjoni minn min m’għandux il-libertà. Anġlu 

Farrugia qal li huwa għaqli li r-residenti ġewwa l-Faċilità ta’ Kordin jagħmlu użu tajjeb mill-ħin 

sabiex isiru l-isforzi kollha neċċessarji biex b’hekk is-soċjetà tkun tista’ tersaq lejhom u mhux 

tibqa’ mbiegħda minnhom. Illum għandhom ikunu sodisfatti li għamlu pass importanti u wrew biċ-

ċar li lesti jagħtu sehemhom biex jintegraw lura fis-soċjetà. 

 

Fl-indirizz tiegħu l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela ħabbar li wara dan 

il-proġett ir-residenti ser ikunu responsabbli mill-ħjata tal-400 kostum li ser jintużaw waqt iċ-

ċerimonja tal-ftuħ taċ-CHOGM f’pajjiżna f’Novembru li ġej, taħt it-tmexxija tal-koordinatriċi s-

Sinjura Pisani. 

 

Huwa semma’ kif dan il-proġett kreattiv jirrifletti t-talenti artistiċi u li s’issa kienu moħbija li jeżistu 

wara l-bibien tal-faċċata ta’ Kordin. “Huwa inutli li dawn ir-residenti jimpenjaw ruħhom jitħarrġu 

f’diversi ħiliet u meta jerġgħu lura fis-soċjetà dawn ma jsibux impjieg. B’hekk il-viżjoni tagħna 

għall-Faċilità hija li ngħaqqdu l-aspett edukattiv u dak tax-xogħol flimkien”, qal il-Ministru Abela.  

 

Għaldaqstant huwa enfasizza li ser jibqa’ mpenjat sabiex tissaħħaħ l-industrija tax-xogħol minn 

ġewwa l-Faċilità stess, filwaqt li sejjaħ għas-sidien ta’ intrapriżi biex ikunu kuraġġużi u jinvestu fir-

riżors uman ta’ dawn ir-residenti. “Ħerqana li nisimgħu l-ideat tagħkom u ngħinukom 

tiżviluppawhom. Nemmen li l-ewwel pass sabiex is-sidien tal-intrapriżi jaslu jħossuhom komdi 

jimpjegaw eks-residenti huwa li jibnu rapport ta’ ħidma magħhom filwaqt li jkunu għadhom fil-

Faċilità stess”, tenna l-Ministru Abela.  

 

Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia faħħar l-impenn li 

għandhom r-residenti tal-Faċilità. Huwa qal illi kienu huma stess li ħarġu b’innovazzjoni ġdida 

mingħajr ma kellhom aċċess għall-internet jew għal xi sors ieħor ta’ informazzjoni. 

 

Il-Ministru Farrugia qal li din kienet ħolma li issa saret realtà. Tenna kif f’temp ta’ sena u ftit xhur 

beda l-ewwel taħriġ ma’ grupp ta’ residenti nisa, liema taħriġ beda jsir ukoll ma' grupp irġiel, sabiex 

issa kull proġett li l-Ministeru għall-Familja qed jaħdem fuqu bħala soft furnishings ser ikun qed isir 

mir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.  
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Huwa qal li apparti proġetti taċ-CHOGM, ir-residenti se jkunu qed jaħdmu fuq proġett ieħor f’San 

Vinċenz de Paul fejn is-Sala SJ2 se tkun ri-abilitata kompletament. 

 

Il-Ministru Farrugia qal li dan kollu huwa wkoll possibbli permezz tas-sinerġija bejn il-ministeri 

nvoluti u anki permezz tal-għajnuna li tiġi mingħand il-Fondazzjoni Marigold. 

 

Il-Ministri Abela u Farrugia spjegaw kif din il-ħidma ta’ dawn ir-residenti, apparti mill-aspett 

finanzjarju, qed tgħallimhom valuri soċjali u filantropiċi. Parti mid-dħul ta’ dawk li jipparteċipaw 

f’dawn il-workshops imur għall-persuni vulnerabbli li jibbenefikaw mill-Fondazzjoni Marigold. 

Parti oħra tad-dħul imur f’kont apposta f’isem ir-residenti li jkunu jistgħu jaċċessawh meta 

jiskontaw is-sentenza tagħhom, sabiex b’hekk tibda tiddaħħal il-bidla fil-mentalità li ma 

jiddependux mis-servizzi soċjali għall-għixien tagħhom, ġaladarba jirritornaw fis-soċjetà. Il-

kumplament tad-dħul imur għall-bżonnijiet ta’ kuljum tar-residenti stess li qed jgħinhom sabiex 

mill-Faċilità stess jikkontriwixxu flok ikunu ta’ piż fuq il-familjari tagħhom.  

 

Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm Michelle Muscat. Hija wriet l-apprezzament 

tagħha u tal-Fondazzjoni Marigold lejn ix-xogħol li qed isir fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin bl-

għajnuna ta’ Mary Grace Pisani. Is-Sinjura Muscat qalet illi huwa veru li l-vittmi għandhom ikunu 

megħjuna bl-aħjar mod, iżda s-soċjetà għandha wkoll taċċetta lura fi ħdanha lil dawk il-persuni li 

jkunu żbaljaw. Is-Sinjura Muscat kienet pijuniera sabiex tgħin dan il-proġett jimxi ‘l quddiem, 

grazzi għad-donazzjoni ta’ magni tal-ħjata mill-Fondazzjoni Marigold lill-Faċilità Korrettiva ta’ 

Kordin.  

 

It-temi magħżula għal din il-wirja jvarjaw mill-istil klassiku, modern, kontemporanju u barokk 

flimkien ma’ purtiera innovattiva b’aquarium ħaj fiha. F’dan il-proġett ħadu sehem 10 residenti 

mis-sezzjoni tal-irġiel u transgender li għal dawn l-aħħar xhur tħarrġu f’din is-sengħa tal-ħjata 

filwaqt li ħadmu għal ħinijiet twal fuq id-disinn u l-ħjata ta’ dawn il-purtieri.  

 

Din l-esebizzjoni tinkludi wkoll kampjun mill-purtieri li nħaddmu mir-residenti nisa tal-Faċilità 

Korrettiva ta’ Kordin għal San Vincenz De Paul. Dawn inħaddmu minn erba’ nisa li għal dawn l-

aħħar xhur tħarrġu f’dawn il-ħiliet filwaqt li kienu responsabbli għall-kejl, ħjata u twaħħil ta’ 

purtieri f’San Vinċenz.  

  

Disa’ pitturi maħduma b’temi differenti fosthom ta’ natura astratta u moderna, maħduma 

b’abilitajiet kreattivi minn resident fil-Faċilità, qed tifforma parti wkoll minn din il-wirja. 

 

Dawn il-biċċet artistiċi ser jibqgħu esebiti għall-pubbliku fil-binja tal-Parlament il-ġdid mil-lum sal- 

ħmistax ta’ Ġunju.  

 


