
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kien mitt sena ilu, fil-25 ta’ Lulju 1919, meta Herbert Plumer, li kien il-Gvernatur ta’ Malta, ġab fis-seħħ l-

Ordinanza dwar l-Arkitetti, li rregolat il-professjoni ta’ “Land Surveyor and Architect” u ħejjiet t-triq sabiex 

tiġi stabbilita l-professjoni tal-Perit kif nafuha llum. Il-Kamra tal-Periti fakkret din l-okkażjoni permezz tat- 

tieni edizzjoni tal-Premju Emanuele Luigi Galizia, li jiċċelebra x-xogħol tal-professjoni Maltija, u tagħraf l-

eċċellenza fl-arkitettura, l-inġinerija ċivili, ir-riġenerazzjoni urbana u d-disinn tal-intern.  

Karatteristika ewlenija tal-professjoni hi l-interazzjoni mal-ispazju fiżiku, u għalhekk kien jixraq li bħala 

parti tal-Premju Galizia tiġi organiżżata wkoll wirja pubblika ta’ wħud mill-aqwa proġetti li l-periti 

pproduċew fl-aħħar sena. Il-proġetti jvarjaw bejn dawk ta’ skala nazzjonali, bħaż-żewġ proġetti finalisti fil-

kategorija tar-riġenerazzjoni urbana, għal proġetti iktar intimi ta’ disinn tal-intern. 

Din il-wirja, li ser tkompli sat-2 ta’ Awwissu 2019 fi Ġnien il-Biskuttin maġenb il-monument ta’ Kristu Re 

fil-Floriana, hi rappreżentattiva tal-firxa wiesa’ u diversa tal-kompetenzi u ħiliet tal-professjoni, u għandha 

l-għan li sservi wkoll ta’ bilanċ għall-perċezzjoni negattiva li għandha l-industrija, li tagħha l-professjoni 

tifforma parti. 

Id-disinn għandu impatt dirett fuq il-kwalita’ tal-ħajja u tal-ambjent. Il-Kamra tal-Periti hija kommessa 

b’mod sħiħ li tassisti lill-Gvern f’kull mod sabiex jiġi żgurat li jkun hemm qabża ta’  kwalita’ fl-ambjent 

urban ta’ pajjiżna. 

 Il-Premjijiet ġew ippreżentati waqt Gala Dinner eleganti li fil-25 ta’ Lulju 2019 fil-Phoenicia Hotel, u għaliha 

attendew iktar minn 200 perit u mistiedna oħrajn. L-eċitament u s-sens ta’ għaqda kienu jinħassu sew, u 

din kienet okkażjoni oħra fejn il-periti setgħu jingħaqdu, jaqsmu s-suċċessi tal-professjoni, u jiddiskutu 

materji li jaffettwawhom ta’ kuljum. 

Din hija l-lista’ tar-rebbieħa: 

Premju tal-President għall-Aqwa Proġett Chris Briffa Architects għar-Reef Guest House, 

Bahrain 

Premju tal-President – Kommendazzjoni Speċjali Valentino Architects għal threeplusone 

Premju għall-Kwalita’ fl-Arkitettura MJMDA għal Limber Lattice 

Premju għar-Riġenerazzjoni Urbana Periti tal-GHRC u MTIP għall-Funtana tat-Tritoni 
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Premju għall-Proġett Residenzjali Valentino Architects għal threeplusone 

Premju għall-Proġett Internazzjonali Chris Briffa Architects għar-Reef Guest House, 

Bahrain 

Uffiċċju Emerġenti – Kommendazzjoni Speċjali Archi+ 

Premju għad-Disinn Intern MMK Studio għal Qormi Industrial Minimalist 

Home 

Premju għad-Disinn Intern – Kommendazzjoni Speċjali Forward Architects għal AX Rosselli Privilege 

Premju għall-Proġett tat-Teżi (M. Arch.)  Martina Cutajar għal Chance and Order in 

Architectural Production 

Premju għar-Riċerka (M. Arch.)  Andrew Borg Wirth għal True Thick and Thin: 

Architecture as an Implication 

Premju għall-Proġett tat-Teżi (M. Eng.) Emmanuel Bonello għal The Sea Maiden 

Premju għar-Riċerka (M. Eng.) Lucia Calleja għal Auxetics in Architecture: A 

Study on Geometry and Topology 

Il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti ppreżenta wkoll Lifetime Achievement Award lil Emanuele Luigi Galizia, 

wieħed mill-iktar arkitetti prolifiċi u importanti tad-19-il seklu f’Malta, u li għalih huwa msemmi dan il-

Premju. Dan ir-rikonoxximent ġie ppreżentat lis-Sur Francis Galea Naudi u s-Sur Rob Galea, li huma 

dixxendenti diretti ta’ Galizia.  

Il-Premju Galizia għal din is-sena kienet sponsoriżżata minn JM Vassallo Vibro Steel Ltd u Satariano, u bis-

sostenn ta’ Brands International Ltd, Halmann Vella, Vivendo Group, AX Group, Bathroom Design Malta, 

Creations, Light Design Solutions u The Farsons Foundation.  

 

Noti għall-medja: 
1. Intbagħat press pack lill-medja kollha. Għal iktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjawna fuq galizia@kamratalperiti.org 

2. Il-fotografi tal-proġetti rebbieħa u tal-avvenimenti għandhom jiġu msemmija meta jiġu ppubblikati r-ritratti tagħhom 

3. L-isponsor prinċipali tagħna,  J.M. Vassallo Vibro Steel Ltd (JMV) u Satariano, għandhom jiġu msemmija fir-rappurtaġġ. 

4. Għal iktar informazzjoni dwar il-Premju Galizia ara: https://premjugalizia.org/ 

5. Għal iktar informazzjoni dwar Emanuele Luigi Galizia ara: https://premjugalizia.org/emanuele-luigi-galizia/ 
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