L-10 ta’ Ottubru 2005

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ L-Akkademja tal-Malti saret fl-24 ta’ Settembru li
għadda. Il-laqgħa fetaħha Dr Bernard Micallef, il-President, li stieden mill-ewwel lillMinistru ta’ l-Edukazzjoni li huwa membru wkoll f’L-Akkademja biex jgħaddi messaġġ.
L-Onor Dr Louis Galea saħaq kemm kien importanti li L-Akkademja tibqa’ ssib dan linteress fit-tmexxija tagħha. Matul is-sena li għaddiet il-Ministru segwa x-xogħol kollu li
għamlet L-Akkademja u hu nnifsu wera x-xewqa li dakinhar tal-Laqgħa Ġenerali
jippreżenta ċ-ċwievet tad-dar tal-poetessa Doreen Micallef lill-kunsill ta’ L-Akkademja
b’apprezzament għal ħidma kbira mwettqa fi żmien qasir. Id-dar tal-poetessa tista’ ssir
is-sede uffiċjali tagħha.

Dr Bernard Micallef wera l-apprezzament ta’ L-Akkademja għall-appoġġ li tawhom ilMinistru u s-Sur Charlò Bonnici, Kap tas-Segretarjat fil-Ministeru, u bħala turija ta’ radd
il-ħajr ippreżentalhom għadd ta’ ħarġiet ta’ Il-Malti ta’ l-imgħoddi.

Wara l-Laqgħa Ġenerali tkompliet bil-qari tar-rapporti mħejjija mill-kumitat u kienu
mwieġba għadd ta’ kjarifiki.

Imbagħad saret l-elezzjoni għall-kunsill. L-elezzjoni mexxieha l-membru veteran Anton
Agius Muscat bi trasparenza u professjonalità kbira u matulha kien hemm atmosfera ta’
kalma u serjetà fost il-membri kollha preżenti. Skond l-istatut, il-membri l-ewwel intalbu
jaħtru l-President ta’ L-Akkademja imbagħad intalbu jaħtru l-bqija tal-kunsill.

Għall-President ta’ L-Akkademja kkontestaw Dr Marco Galea (38 vot) u Dr Charles
Briffa (16-il vot).

Imbagħad saret il-votazzjoni għall-kumitat. Ġew eletti George Farrugia (42), Sergio
Grech (42), Charles Casha (41), Clare Azzopardi (40), Joseph P. Borg (40), David
Agius Muscat (39), Patrick Sammut (33), Olvin Vella (29), Mario Azzopardi (25) u
Inġ. Maurice Mifsud Bonnici (25). Ikkontestaw ukoll imma ma telgħux Henry Holland
(24), Mario Serracino Inglott (20), Nicholas Vassallo (16), Dr Martin Musumeci (14) u
Mario Cutajar (12).

Wara l-elezzjoni Dr Marco Galea, il-President il-ġdid ta’ L-Akkademja, għamel kelmtejn
qosra li fihom irringrazzja lil kull min kien ipparteċipa f’dan l-eżerċizzju biex ikun
iffurmat kunsill ġdid. Huwa qal li f’L-Akkademja hemm post għal kulħadd u awgura li
jkun hemm spirtu ta’ ħbiberija u rispett.

Imbagħad ġiet diskussa l-mozzjoni tas-Sur Anton Agius Muscat biex L-Akkademja
toħloq il-kummissjoni L-Awtur Malti Llum bil-għan li tħejji rapport kemm jista’ jkun

fattwali u komplet dwar is-sitwazzjoni kollha marbuta ma’ l-awtur ta’ kitba bil-Malti.
Din il-mozzjoni għaddiet unanimament.

Il-kunsill il-ġdid iltaqa’ l-ewwel darba t-Tnejn 3 ta’ Ottubru u waqt din il-laqgħa ġew
deċiżi l-karigi uffiċjali.
President: Dr Marco Galea
Viċi-President: George Farrugia
Segretarju: Olvin Vella
Teżorier: David Agius Muscat
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi: Clare Azzopardi.

Il-membri ta’ L-Akkademja se jirċievu ċirkolari regolari biex tgħarrafhom bl-attivitajiet u
x-xogħol li tkun qed twettaq L-Akkademja.
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Ms Clare Azzopardi
L-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi
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Il-kunsill il-ġdid ta’ l-Akkademja:
Mix-xellug Dr Marco Galea, Inġ Maurice Mifsud Bonnici, Mario Azzopardi, Sergio
Grech, Charles Casha, Joseph P. Borg, Clare Azzopardi, David Agius Muscat, George
Farrugia u Olvin Vella (ma jidhirx: Patrick Sammut)

Waqt l-elezzjoni tal-kunsill ta’ l-Akkademja:
Mix-xellug Anthony Sammut, Dr Bernard Micallef, Anton Agius Muscat, Oreste Calleja
u Dr Ray Fabri

