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Mill-Gżira
Għawdxija

Charles Spiteri

Il-GTA sodisfatta bli wettqet
Paul Scicluna, Chairman talGTA waqt id-diskors tiegħu

I

l-Gozo Tourism Association (GTA) kellha
t-23 laqgħa ġenerali annwali li biha tat bidu
għal sena oħra ħidma li tirrappreżenta lil diversi operaturi fis-settur turistiku fil-gżira ta’
Għawdex.
Wara li nqraw il-minuti tal-aħħar laqgħa ġenerali annwali u r-rapport finanazjaru, fir-rapport
amministrattiv wara li elenka l-ħidma bla heda
tal-GTA f’diversi oqsma u tenna kif din ilhidma kienet influwenzata mill-pandemija talCovid il-kap eżekuttiv Joe Muscat esprima
s-sodisfazzjon tal-GTA ghall-hidma mwettqa
matul is-sena mill-kunsill.
Tkellem ukoll Paul Scicluna, Chairman talGozo Tourism Association, li għamel aċċenn
għall-effetti tal-covid fuq is-settur turistiku

ara zmien twil ta' stennija, il-Gozo
W
Spirit Combat (Int.) Club ħa sehem
f'sessjoni ta' gradings f'Malta. L-istudenti,

kollha seniors marru tajjeb u kisbu dawn ilgradi: Ricky Bugeja (Red belt II tab), u
Samantha Muscat u Jane (Orange belt).
Il-klabb qed iħares il-quddiem biex jekk
ic-ċirkustanzi tas-saħħa pubblika jippermettu jerga' jibda s-sessjonijiet tat-taħriġ fi
klassi sħiħa u fuq bażi regolari.
FUQ: Mix-xellug: Jane Mercieca (Victoria);
Master Mario Saliba (Għarb); Ricky Bugeja
(Santa Luċija) u Samantha Muscat (Għarb).

Għawdxi. Izda kompla li diġá hemm sinjali
pożittivi ta’ rkupru mill-pandemija. Anke jekk
reġá beda jberraq fit-tramunata tal-Ewropa bissitwazzjoni fl-Ukrajna li wkoll tista’ tħalli effetti
negattivi fuq it-turiżmu.
Indirizzaw ukoll il-laqgħa l-kap ezekuttiv talGozo Regional Development Authority Mario
Borg, li fisser ir-rwol ta’ din l-Awtorita’ ġdida
għal Għawdex, u l-Avukat Chris Said kelliem
tal-oppożizzjoni għal Għawdex.
Għalaq il-laqgħa Ronald Sultana, id-Direttur
fid-Direttorat għat-turiżmu u żvillup ekonomika
fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li ta ħajr lillGTA għal ħidma tagħha u tal-koperazzjoni bejn
iż-żewġ entitajiet matul l-aħħar sena.
Ġie wkoll maħtur il-bord għall-2022.

Il-Kamra
tal-Kummerċ

I

l-Kamra tal-Kummerċ għal
Għawdex iddedikat il-bidu tallaqgħa ġenerali tagħha fakkret
lil Marlene Muscat, il-maniġer taluffiċċju tal-EUROPE DIRECT u ssehem kbir tagħha biex tinbena
l-istruttura tal-uffiċċju fi ħdan ilKamra li mietet f’Novembru li
għadda.
Il- Kap Eżekuttiv Daniel Borg ippreżenta r-rapport amministrattiv li
fih semma li l-Kamra se tkompli
tagħti l-appoġġ tagħha lill-aġenda
l-ħadra u d-diġitalizzazjoni biex
tiġi diversifikata l-ekonomija
Għawdxija, u s-setturi tradizzjonali
jimxu ’l quddiem.
Hu semma bħala eżempju tturiżmu, iffoka fuq il-ħidma dwar
id-diġitalizzazjoni u l-ekonomija lħadra, kemm fuq livell nazzjonali
u wkoll internazzjonali.
Qal li lejlet elezzjoni ġenerali ilkomunita’ kummerċjali għandha
tifhem li r-regolamentazzjoni trid
isseħħ f’kull settur. Zied jgħid li
f’dan il-kuntest tidħol “ir-responsabilta’ tas-settur kummerċjali li jara
li l-qligħ tiegħu ikun wieħed
sostenibbli u ġust, imma wkoll talpolitiku li jilleġiżla mhux għal terminu elettorali imma għall-ġejjieni
fit-tul.
Fil-laqgħa saru wkoll interventi
minn mistednin tal-Kamra, fosthom il-Kurunell Mark Said, ilMinistru għal Għawdex Clint
Camilleri, il-kelliem tal-Oppożizzjoni Chris Said, u Ronald Sultana,
Direttur għat-Turiżmu u Żvilupp
Ekonomiku.
Il-laqgħa ntemmet bid-diskors talpresident tagħha, Joseph Borg li
saħaq dwar l-importanza li nipproteġu l-ambjent, u semma kif ilKamra se tkompli taħdem fuq
żvilupp sostenibbli għal gżira
Għawdxija.

