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Nirringrazzja lil dan il-Kumitat għall-istedina li għal darb’oħra għamiltulna bħala Kamra
tan-Negozju għal Għawdex biex inkunu magħkom illum. It-tema li qed tiġi diskussa hi
dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u kif aħna bħala Kamra tan-Negozju qed
inħarsu ‘il quddiem.
Ta’ min jgħid li dan il-Kumitat għamel xogħol importanti hekk kif stħarreġ matul ilpandemija l-impatt tal-COVID-19 fuq l-entitajiet kollha li jaħdmu Għawdex u li ġabar
dan kollu f’rapport ħolistiku.1
Sfortunatament imma l-pandemija għadha magħna u għalhekk wieħed għandu
japprezza u jappoġġja l-inizjattiva ta’ dan il-Kumitat li jkompli jistħarreġ il-qagħda talekonomija Għawdxija. Ma kienx żmien faċli għalina, imma bl-għajnuna u l-impenn ta’
kulħadd komplejna mexjin. L-għajnuna mogħtija mill-Gvern kienet kruċjali f’dan kollu,
u għakemm mhux kulħadd kien intitolat għaliha żgur għenet lil min kien l-iktar batut u
impattat b’mod ħażin. Dan jixhdu l-istħarriġ li għamilna.
Minn naħa tagħna, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra se jagħmel preżentazzjoni li fiha se juri
kif qed iħossuhom in-negozji Għawdxin waqt din il-burraxka li għaddejjin minna, u
x’qed nipproponu għal quddiem. Żgur mhux se jkun żmien faċli, imma aħna nemmnu
li bil-kooperazzjoni u l-għajnuna ta’ kulħadd nistgħu nimxu ‘il quddiem.
Jien naħseb li ż-żmien tal-pandemija serva bħala żmien ta’ riflessjoni li għandu jgħinna
biex nirriflettu x’hemm bżonn inbiddlu fl-ekonomija Għawdxija. Żgur hu, li jekk irridu
naraw lil Għawdex jimxi ‘il quddiem ma nistgħux nibqgħu dipendenti biss fuq setturi
bħat-turiżmu, l-kostruzzjoni u r-real estate. Huma setturi tajbin, tifhmunix ħażin, imma
l-futur tal-gżira Għawdxija jekk verament qed narawha tagħmel passi konkreti ‘il
quddiem, għandna bżonn ninxteħtu fuq setturi ġodda bħad-diġitalizzazzjoni u
inizjattivi biex nippromwovu s-sostenibbilta’ permezz ta’ enerġija rinnovabbli fost loħrajn.
Il-post li qegħdin fih illum huwa xhieda ta’ din il-bidla li nixtiequ naraw. Sar investiment
sostanzjali biex dan il-proġett jinbidel f’wieħed uniku għall-gżira Għawdxija. Imma dan
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jisfa fix-xejn jekk hawn jibqa’ vojt. Issa jmiss il-pass sussegwenti li nħajru kumpaniji
jistabilixxu ruħhom hawnhekk permezz ta’ inċentivi b’saħħithom f’dan il-qasam.
Għalhekk qabel ma’ nħalli f’idejn il-Kap Eżekuttiv, Daniel Borg biex jagħti lpreżentazzjoni tiegħu nixtieq nagħlaq b’dan l-appell: Ejja naħdmu flimkien biex inġibu
lil Għawdex il-quddiem. Din il-pandemija għandha timbuttana biex inwarrbu l-beżgħat
tagħna u nħarsu b’ottimiżmu u b’ottika ġdida għall-futur, jiġifieri, li nimirħu għal
għanijiet li forsi qabel konna nibżgħu minnhom. Grazzi!
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