Is-Segretarju – Anton Quintano
Ċirkolari 1 / 2012

tel. 21413243 / 79409888
12 ta’ Jannar 2012

ĦARĠA GĦALLWIED GĦAJN ŻEJTUNA
Santa Maria Estate il-Mellieħa
Niltaqgħu ħdejn il-Belleview Restaurant
Nhar il-Ħadd 5 ta’ Frar 2012 fis-2.00 p.m.
Active Participant – Is-Sur SAMMY VELLA
Sammy Vella huwa chairman tal-Proġett tar-Riġenerazzjoni tal-Wied ta’ Għajn Żejtuna,
li ġie mniedi mill-Għaqda tar-Residenti ta’ dak il-Wied (Santa Maria Estate) fil-Mellieħa.
Il-proġett ġie inawgurat fit-18 ta’ Ġunju 2011. Dakinhar mhux biss tnaddfu partijiet millwied iżda wkoll tħawlu siġar indiġeni minflok oħrajn aljeni u invażivi, bl-għjnuna talMinisteru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali, Ramblers Association, Flimkien ghal Ambjent
Aħjar u Fondazzjonui Selmun. Fl-2009 il-MEPA skedat il-wied u n-nixxieha ghal
protezzjoni aħjar. L-Għaqda Residenti Santa Maria Estate kisbet titlu ta’ Stewardship talwied mill-kumpannija CenMed Ltd li kriet b’ċens il-wied mill-Knisja. Huwa ttamat li ma
jibqgħux jinbnew 2 jew 3 vilel fi plot wieħed b’inqas ġonna, iżda kif oriġinarjament
ppjanat villa waħda fuq inqas minn 30 % tal-art tal-plot. F’każ ta’ temp inċert ċemplu
79409888

AVVIŻI
 Ma’ din iċ-ċirkolari qed tirċievu applikazzjoni għad-dħul jew tiġdid tas-sħubija
għall-2012. Huwa mportanti li timlew u tibagħtu din il-formola biex tkunu tistgħu
tivvotaw fil-Laqgħa Ġenerali Bijennali li se ssir f’April li ġej. Min ma’ jibgħatx
il-formola bil-ħlas jinqata’ mil-lista tal-membri u ma jibqgħax jirċievi ċċirkolarijiet tal-attivitajiet tagħna.

 Din is-sena jmissna Laqgħa Ġenerali Bijennali, jiġifieri se jkollna elezzjoni għal
Kumitat ġdid. INĦEĠĠU LILL-MEMBRI KOLLHA BIEX JOĦORĠU GĦALLELEZZJONI għax il-membri preżenti tal-kumitat mhumiex għal dejjem u
neħtieġu membri iktar żgħażagħ li lesti li jkunu fil-kumitat biex jorganiżżaw u
jmexxu l-affarijiet tas-Soċjetà tagħna.
 F’April se noħorġu DVD Teachers’ Resource Pack 2012. Min għandu xi artiklu
(forma diġitali) dwar il-Ġeografija jew it-tagħlim tagħha jgħaddih lil xi membru
tal-kumitat mill-aktar fis.

L-Ghaqda Ghalliema tal-Geografija (Malta)
APPLIKAZZJONI GĦAD-DĦUL JEW TIĠDID BĦALA MEMBRU
Titlu, isem u kunjom: __________________________________________
Indirizz Postali: _______________________________________________
__________________________________________________
Kodiċi Postali: ______________
Indirizz elettroniku: ___________________________________________
Telefon tad-dar: ______________

mobile: ________________

Skola fejn tgħallem ______________________________________

jew

fejn int student jew fejn taħdem ________________________________
Membru Sħiħ, Student jew Assoċjat

_________________

Jiena niddikjara li bħala membru ta’ din l-Għaqda (GTA) noqgħod għarregolamenti ta’ l-Istatut (kopja tista’ tintalab mingħand is-Segretarju)

Firma _______________________ data ____________________

Din l-applikazzjoni mimlija kif indikat, flimkien ma’ ċekk ta’ Euro 5.00
(studenti Euro 3.00) fuq isem it-teżoriera, is-Sinjorina Rita DeBattista,
għandhom jintbagħtu f’dan l-indirizz:
Is-Sinjorina Rita DeBattista
242 Triq il-Kbira San Ġużepp,
il-Ħamrun HMR 1011
It-tagħrif hawn fuq miġbur jiġi użat skond il-liġi ta’ Malta għall-fini ta’ komunikazzjoni bejn il-kumitat u lmembru kkonċernat biss.

Xi Regolamenti:
Membru sħiħ jista’ jissieħeb kull min
- jgħallem il-Ġeografija
- jgħallem fi skola primarja.
- kien jgħallem il-Ġeografija
- studenti tal-Ġeografija
Membru assoċjat jista’ jissieħeb
- kulħadd.
Membri assoċjati jieħdu sehem fl-attivitajiet kollha tas-Soċjetà iżda m’għandhomx dritt
għall-vot fil-laqgħa ġenerali u ma jistgħux joħorġu għall-Kumitat.
Il-Membri jħallsu Euro 5.00 kull sena kalendarja
Membri studenti jħallsu Euro 3.00 fis-sena kalendarja

Uħud mill-Attivitajiet
Lectures
Ikliet / soċjali
Ħarġiet u Żjarat:
Madwar Għawdex bil-lanċa / Ras il-Wardija u Ħondoq ir-Rummien (Għawdex) / Torri
ta’ Kemmuna / Filfla
Fir-Rabat : Ħofret ir-Rizz / Wied Liemu / Mtaħleb-Baħrija / Miġra l-Ferħa / Għar il-Kbir
/ Ras ir-Raħeb – Fomm ir-Riħ / Wied tas-Santi / Is-Simblija
Oħrajn : Ras il-Qammieħ / l-Għar tal-Latmija – Torri l-Aħmar / Afforestation Mellieħa /
Ramla tat-Torri l-Abjad / Riżerva tal-Għadira / Selmun / Mitħna taħt l-Art / Riżerva tasSimar / Xagħra l-Ħamra / Wied Għollieqa / Wied il-Kbir / Wied Qirda / Wied il-Għasel /
Xgħajra / Forti Sant’Iermu / Il-Ħofra l-Kbira u ż-Żgħira / Għar Lapsi / il-Maqluba / ilMunqar / ta’ Kandja u Water Services / L-Argotti / Institute for Energy Technology /
Limestone Heritage / Għar Dalam / National Library of Malta / MEPA / Mitħna taxXarolla / Kultivazzjoni taż-żebbuġ il-Fawwara... .... .....
Titlifx iżjed ... APPLIKA ISSA !

