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G]ada, it-Tlieta 22 ta’ Di`embru, il-Kummissjoni Interdjo`esana Ambjent (KA) se 

tippre\enta \ew[ publikazzjonijiet: 

 Linji Gwida għal aktar użu għaqli tal-elettriku u l-ilma fil-Parroċċi, Ċentri u 

Djar tal-Knisja 

Miktub minn Dr Mario Fsadni, dan il-ktejjeb iżomm wegħda li kienet għamlet il-

Kummissjoni meta ddeċidiet li tindirizza l-problema tat-tibdil fil-klima. B’mod sempliċi il-

ktejjeb joffri ideat prattiċi kif kappillani u retturi jistgħu jużaw b’mod għaqli l-użu tal-

elettriku u l-ilma fil-knejjes u binjiet oħra taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Din il-

pubblikazzjoni hi parti ntegrali mill-istrateġija tal-Kummissjoni kontra t-Tibdil fil-Klima li 

tinkludi riċerka, awditjar u moniteraġġ tal-konsum ta’ dawn ir-riżorsi bl-intenzjoni li 

jittaffew il-piżijiet ekonomiċi u ambjentali kkawżati minn użu ħażin tagħhom.  

 L-Impenn Ambjentali: l-isfida l-ġdida tan-Nisrani 

Wieħed mill-mezzi li l-KA użat sabiex twassal il-messaġġ tagħha u biex tikkontribwixxi 

għal diskussjoni pubblika, kienu l-istqarrijiet li għamlet minn żmien għall-ieħor dwar 

kwistjonijiet u temi ambjentali relevanti għas-soċjetà Maltija. Fl-istqarrijiet tagħha l-KA 



ppruvat ma tħarisx b’mod dejjaq lejn xi sitwazzjoni partikolari imma lejn il-kuntest sħiħ 

tagħha: l-oriġini tagħha u kif żviluppat matul iż-żmien, il-prinċipji u l-policies relatati, il-

fehmiet u l-proposti marbutin magħha u s-soluzzjonijiet possibbli. B’hekk, il-KA offriet 

mhux biss l-opinjoni tagħha fuq is-sitwazzjoni imma pproponiet ukoll metodoloġija 

ħolistika kif tanalizza sitwazzjoni ambjentali u tasal għal konklużjonijiet sostenibbli. 

Editjat minn Dr Paul Pace, dan il-ktieb hu ġabra ta’ 16-il stqarrija li kienet għamlet il-

Kummissjoni bejn Marzu 2004 sa Diċembru 2007. Minbarra prefazju mill-Eċċellenza 

Tiegħu l-Arċisqof Pawl Cremona O.P., il-ktieb joffri analiżi u riflessjoni tal-prinċipi u l-

metodoloġija ta’ edukazzjoni ambjentali li tħaddan il-Kummissjoni.  

L-iskop ewlieni ta’ din il-pubblikazzjoni kien li minn żmien għal żmien tibda l-ġabra tad-

diversi stqarrijiet f’pubblikazzjoni waħda sabiex jiżdied l-aċċess għal min irid 

jikkonsultahom u jara l-verżjoni oriġinali, minflok il-kummentarju tal-media dwarha. Din 

il-ġabra qed toffri wkoll lill-qarrejja l-opportunità li jiflu u jqabblu dak li kien intqal meta 

ħarġet l-istqarrija ma’ dak li seħħ wara. Bl-esperjenza li jagħtina ż-żmien, ħafna drabi 

joħroġ ċar kemm kien għaqli li wieħed ma jgħaġġilx biex iwettaq xi żvilupp ħalli jkun jista’ 

jixtarr sew l-impatt tiegħu.  

Nistiednukom tibag]tu fotografu/cameraman/[urnalist g]al din il-konferenza tal-

a]barijiet. 

 

 

 

 

 


