Ispanijos lietuvių bendruomenės istorija
Iki Franko režimo žlugimo Ispanija nebuvo ekonomiškai patraukli imigracijai šalis, Beveik visi lietuviai į
Ispaniją emigravo po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. lki 1991 m. Ispanijoje lietuvių beveik
negyveno, juos galima skaičiuoti vienetais ir nėra senosios lietuviškos imigracijos centrų, mokyklų ar
bažnyčių. Madride egzistavo neformali bendruomenė, kuri įvairiais būdais gynė Lietuvos interesus
spaudoje, TV, Senate ir Parlamente. Aktyviausi nariai ir visų atvykstančių tautiečių globotojai buvo Roma
Lee, Bronius Jurkšas, Beata Monstavičius su šeima ir Ieva Čekuolytė. Pastaroji organizavo vienintelę
įvykusią, kelių tūkstančių dalyvių demonstraciją per 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje.

(Plaza San Jaume, Barselona, 1991 m. sausis)

Laikinosios ILB valdybos pirmininkė Beata Monstavičius (2001-2003)
2001-ųjų rudenį įvyko pirmasis lietuvių, gyvenančių Ispanijoje, susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta
pradėti Ispanijos lietuvių bendruomenės (toliau – ILB) įkūrimo veiklą. Buvo išrinkta ILB laikinoji valdyba
ir numatyta siekti Ispanijos lietuvių bendruomenės, kaip nevyriausybinės ne pelno siekiančios
organizacijos, įregistravimo. Centrine būstine buvo paskelbtas Madridas. Lietuvos ambasadorius
Vytautas Dambrava susirinkime pabrėžė bendruomenės veiklos svarbą Lietuvos įvaizdžiui, pakvietė
tautiečius aktyviau dalyvauti ambasados organizuojamuose kultūros renginiuose. Bendruomenės nariai
ir ambasados svečiai dalyvavo pamaldose šalia ambasados esančioje šv. Mergelės Marijos koplyčioje ir
pagerbė teroro aukų JAV atminimą.

(Ambasadorius V. Dambrava)
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Laikinosios valdybos prezidentė, Madrido muzikos akademijos profesorė Beata Monstavičius susisiekė
su Pasaulio lietuvių bendruomene, pagal kurios veiklos sistemą buvo rašomi pirmieji Ispanijos lietuvių
bendruomenės įstatai. Šis žingsnis paspartino plėsti lietuvių ratą, oficialiai atstovauti savo tautai.

(Prof. Beata Monstavičius)

2002 m. gegužės 10 d. buvo parengtas pirmasis Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) steigimo aktas,
kurį pasirašė steigėjai Beata Monstavičius, Loreta Paulauskaitė, Ieva Čekuolytė, Ligita Jasiūnaitė, Irma
Rutkauskaitė ir kiti. Deja, steigėjų paruošti bendruomenės įstatai nebuvo įregistruoti, nes keitėsi
Asociacijų įstatymas, bei kiti susiję teisės aktai.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą lietuvių bendruomenės įsteigimo idėja vėl atgijo. 2004 m. rugsėjo 6 d.
Madride Loreta Paulauskaitė, Laura Navagreckaitė, Eglė Barskaja, Saulė Valiūtė ir Ligita Jasiūnaitė
pasirašė naują ILB steigimo aktą, bei įstatus, kurie 2005 m. vasario 21 d. buvo įregistruoti Ispanijos
Asociacijų registre prie Vidaus reikalų ministerijos. 2006 m. sausio 5 d. Ispanijos lietuvių bendruomenei
buvo suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

(Ispanijos lietuvių bendruomenės steigimas)
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Netrukus po formalaus įregistravimo Ispanijos lietuvių bendruomenė jau vienijo 6 skyrius: Alikantės,
Andalūzijos, Katalonijos, Madrido, Navaros, Valensijos ir Kasteljono. Daugiausia lietuvių emigrantų
Ispanijoje apie 95% - susitelkė Viduržemio jūros pakrantėje.
Valstybinės imigracijos ir emigracijos centro duomenimis 2004 m. Ispanijoje legaliai gyveno daugiau
kaip 6300 lietuvių, o per metus jų padaugėjo dar 5000. Šie duomenys atspindi darbo legalizacijos
procesą, kurio metu daug lietuvių galėjo gauti darbo leidimus ir taip ėmė registruoti savo gyvenamąją
vietą.
ILB valdybos pirmininkė Loreta Paulauskaitė (2004-2009)

Įregistravus Ispanijos lietuvių bendruomenę buvo užmegzti glaudūs ryšiai su Tautinių mažumų
departamentu prie LR Vyriausybės (TMID), pagal kurių patvirtintus projektus buvo atdarytos 4 lietuviškos
bibliotekos, prisidėta prie krepšinio turnyrų ir kt. ILB pradėjo dalyvauti visuose svarbiuose Lietuvių
Bendruomenėms skirtuose renginiuose.
2005 metais birželio mėn. Lietuvos Respublikos prezidentas susitiko su Ispanijos Lietuviais valstybinio
vizito Ispanijos karalystėje metu. Buvo aptartos galimybės dėl nuoseklesnės Vyriausybės politikos
emigrantų atžvilgiu, Europos Sąjungos paramos panaudojimas. Ordinais apdovanoti bendruomenės
nariai Beata Monstavičius ir Arvydas Sabonis.

2005 metais į Barseloną gyventi atvykusi Solveiga Stankevičiūtė įkūrė pirmąją ir iki šiol vienintelę čia
veikiančią lietuvišką mokyklėlę Lietuvos emigrantų vaikams. Sekmadieninė lietuviška mokyklėlė tapo
savotišku lietuvybės židiniu, aplink kurį ėmė burtis Barselonoje gyvenantys tautiečiai. Mokyklėlės tikslas
– lietuviškumo puoselėjimas, gyvas bendravimas ir tradicijų tęsimas.
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2005 spalio mėn. Raimundo Michnevičiaus iniciatyva buvo įkurta Katalonų – Lietuvių asociacija (Ct-Lt)
skirta skatinti abiejų tautų kultūrų pažinimą, organizuoti įvairius kultūrinius mainus.
Skaitlingesnėse bendruomenėse veikė sporto klubai. Almerijos „Tauras“ žaidė oficialioje Almerijos lygoje
kaip vienintelė ne ispanų krepšinio komanda. Motinos dienos proga Nichare (Almerija) vyko I-asis gatvės
krepšinio 3x3 turnyras, kuriame moterų komada (Andalūzijos LB) varžėsi dėl pirmos vietos.
2006-ųjų metų Ispanijos socialinių reikalų ir darbo ministerijos duomenimis, lietuvių, turinčių leidimą
dirbti Ispanijoje, buvo apie 13 tūkstančių. Ši šalis tuo metu buvo populiariausių emigracijai šalių grupėje.
Daugiausiai lietuvių gyveno Andalūzijos ir Valensijos provincijose, tad 2006 m. veiklą pradėjo Lietuvių
kultūros, švietimo ir informacijos centras Almerijoje (pirmininkė Regina Gelūnienė).
Tais pačiais metais Ispanijoje veikė šios organizacijos:
– Ispanijos lietuvių bendruomenė (pirmininkė Loreta Paulauskaitė)
– Ispanijos lietuvių jaunimo sąjunga (pirmininkas Raimundas Michnevičius)
– Alikantės lietuvių bendruomenė (pirmininkė Kristina Valančiūtė-Funkienė)
– Lietuvių bendruomenė Andalūzijoje (pirmininkė Marina Ruibienė)
– Katalonijos lietuvių bendruomenė (pirmininkas Raimundas Michnevičius)
– Navaros lietuvių bendruomenė (pirmininkė Silva Petkauskienė)
– Valensijos ir Kasteljono lietuvių bendruomenė (pirmininkė Vilma Žitkauskaitė)

(Lietuvių Kalėdinė šventė Alkojuje, 2006)

2006 m. veikė du Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centrai; kelios nevyriausybinės lietuvių
organizacijos, tokios kaip „Europa visiems“ (Almerija), „ Pagalbos Rytų Europos šalims asociacija“
(Valensija), „Lietuvių namai“ (Valensija). Buvo įsikūrusios 7 lituanistinės mokyklėlės:
- „Saulutė“ Tudeloje (Navara) – atidaryta 2001 m.
- „Gintarėlis“ Kasteljone (Valensija)
- „Malūnėlis“ Guardamar del Segura (Alikantė)
- „Lietuviukai“ Kampohermose (Nicharas) – virš 80 vaikų
- „Ąžuoliukas“ Karboneras (Almerija)
- Versmė“ Garuča (Almerija)
- „Spindulėlis“ La Mochoneroje (Almerija)
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Nuo 2006 m. rudens lituanistinę veiklą pradėjo dar 3 naujos mokyklėlės bei lietuviškos bibliotekos
Almerijoje, Kanjadoje ir Kuleroje.
2008 m. rugpjūčio mėn. Almerijos regione, Aguadulce kaimelyje įvyko Europos lituanistinių mokyklų
sąskrydis „Draugystės tiltas“ - savaitgalinė lituanistinė stovykla vaikams, tėveliams ir mokytojams. Šį
projektą inicijavo Švedijos lietuvių bendruomenė ir Stokholmo „Saulės“ lituanistinė mokykla. Prie
sąskrydžio organizavimo prisidėjo bei jį parėmė LR ambasada Ispanijos Karalystėje. Renginyje dalyvavo
lituanistinių mokyklų moksleiviai ir jų tėveliai, Ispanijos bei kitų užsienio valstybių lietuvių bendruomenių
nariai, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento atstovai, Lietuvos ambasadoriai Vokietijoje,
Nyderlanduose, Airijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Lietuvos ambasadų Jungtinėje Karalystėje ir Vengrijoje,
bei Lietuvos ambasados Madride, atstovai. Draugystės tilto metu vyko įvairiausi užsiėmimai,
susirinkusieji galėjo stebėti teatro trupės iš Lietuvos "Cezario grupė" pasirodymą, renginio dalyvius
linksmino grupė ŽAS.

(„Draugystės tilto” (2008) dalyviai, Loreta Paulauskaitė kairėje)

2009 m. lapkričio 7 d. Madride įvyko Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) antrasis suvažiavimas. ILB
svarstė svarbius bendruosius reikalus ir aptarė lietuvių kultūrinės veiklos ir švietimo darbų bei ryšių tarp
atskirų regionų lietuvių bendruomenių klausimus, išrinko naująją valdybą ir pirmininką.
Suvažiavimą pradėjo Lietuvos Respublikos ambasados laikinoji reikalų patikėtinė Lyra Puišytė Bostroem,
kuri perdavė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimus. Seimo pirmininkė
linkėjo puoselėti žmogišką solidarumą ir tikrąją lietuvybę.
Apie bendradarbiavimą, kas yra lietuvis, gyvenantis užsienyje, kokia galima parama iš Lietuvos
vyriausybės lietuvybę išlaikyti užsienyje, lituanistinio švietimo užsienio šalyse svarbą kalbėjo Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento prie LR vyriausybės generalinis direktorius Arvydas Daunoravičius.
A. Daunoravičius pristatė TMIDo reorganizacijos projektą. Informavo, kad pastarosios institucijos
funkcijos bus perduotos trims ministerijoms. Nuo 2010 m. sausio 1 d. remti užsienyje gyvenančių lietuvių
kultūrinę veiklą ir neformalųjį švietimo ugdymą Vyriausybės nutarimu, pavesta Užsienio reikalų
ministerijai (naujai suformuotam Užsienio lietuvių departamentui). Formaliuoju švietimo ugdymu
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rūpinsis Švietimo ir mokslo ministerija, o tautinių mažumų klausimais – Kultūros ministerija. Taip pat
A. Daunoravičius informavo, kad vyriausybei pasiūlius ir Seimui pritarus įteisinti Diplomatinės tarnybos
įstatymo 9 straipsnio pakeitimai, pagal kuriuos numatomos papildomos diplomatinių atstovybių ir
konsulinių įstaigų funkcijos – rūpinimasis užsienio valstybėje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva
palaikymu ir stiprinimu.
A. Daunoravičius Loretą Paulauskaitę ir Ievą Čekuolytę apdovanojo TMID’ o aukso ir sidabro ženklais.

Suvažiavimo dalyviai išklausė ILB Valdybos pirmininkės Loretos Paulauskaitės pranešimą apie nuveiktus
darbus, igyvendintus projektus. Diskusija iškilo apie bendruomenės archyvų išsaugojimą. Sutarta ILB
archyvą laikinam saugojimui perduoti Lietuvos Respublikos Ambasadai Ispanijoje.
Nauju ILB valdybos pirmininku išrinktas Lietuvos turizmo ir informacijos centro Barselonoje direktorius
Raimundas Michnevičius. Pirmininkavimą jis perėmė iš Loretos Paulauskaitės, ILB iniciatorės ir įkūrėjos,
kuri ILB vadovavo nuo jos įregistravimo pradžios 2005 metais. Į naująją valdybą išrinkti šeši atstovai:
Erika Dobrovolskaitė (Madridas), Tomas Kriukelis (Madridas), Džiugas Vickus (Barselona), Ieva Čekuolytė
(Madridas), Regina Gelūnienė (Almerija), Vilma Dobilaitė (Valencija).
Ieva Čekuolytė pristatė Ispanijos-Lietuvos Kultūros Asociaciją kaip Lietuvių Bendruomenės dalį.
Asociacijos tikslas - populiarinti Lietuvos tapatybę, teikti jos pažinimo galimybes ispanų visuomenei. Ji
buvo sukurta siekiant užpildyti iki šiol buvusią spragą ir prisidėti prie glaudesnių ryšių tarp Lietuvos ir
Ispanijos kultūrų įvairovės.

Ji papasakojo apie jau pradėtus projektus bei artimiausius veiklos planus: parodą Lietuvos Ordinai ir
Medaliai Nacionalinėje Monetų Kalykloje Madride, Labanoro fotografijos projektą, Vilniaus paveikslų
galerijoje ispanų dailininko Francisco Goya parodos video ir audio meno premjerą, Ambersail jachtos
atplaukimą į Almeriją ir t.t.

6

(Lietuvių bendruomenė sutinka jachtą „Ambersail“ 2009-05-16 12:35 Almerijoje)

Paskutinės darbo dienos dalį IBL skyrė veiklos gairių naujai Valdybai apibrėžti. Išsakyta daug svarbių
pasiūlymų. Po suvažiavimo Lietuvos Ispanijos kultūros asociacija LR ambasados patalpose surengė Jono
Meko filmo „Lietuva ir Sovietų Sąjungos žlugimas“ peržiūrą.
ILB valdybos pirmininkas Raimundas Michnevičius (2009-2012)

Naujasis Ispanijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Raimundas Michnevičius turėjo
ketinimų gaivinti ir aktyvinti pastaraisiais metais gerokai prigesusią Ispanijos lietuvių veiklą. Jo tikslas
buvo siekti jog kiekvienas iš lietuvių, gyvenančių Ispanijoje, pirmiausia pasitikėtų savo tautiečiais ir
reikalui esant vieni kitiems padėtų, jog nebūtų taip, jog tame pačiame regione yra skirtingos lietuvių
bendruomenės. Jis žadėjo siekti, kad lietuviai burtųsi į vieną stiprią bendruomenę, o ne bendrautų
nedidelėmis grupelėmis.
Vienas iš pirmų naujos ILB valdybos darbų buvo labdaros akcija Jonavos vaikų globos namams. Nors
laikotarpis buvo ne pats geriausias organizuoti labdarą, tačiau džiugu, kad lietuviai, gyvenantys
Ispanijoje, neliko abejingi šiai akcijai ir kiek galėjo prisidėjo prie to, kad per Kalėdas šventė atkeliautų ir
į Jonavos vaikų globos namus.
Raimundas Michnevičius labai daug pasiekė ispanų turizmo srauto į Lietuvą plėtojimo srityje. Katalonijos
garbės konsulas aktyviai bendradarbiauja su šio regiono lietuviais, atstovauja Lietuvą, rengia parodas,
skleidžia informaciją apie Lietuvos turizmą. Kartu su Katalonijos LB pirmininku buvo mezgami glaudūs
ryšiai su Kauno miesto savivaldybe.
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Tokie projektai rodo, kad Ispanijos lietuvių veikla plečiasi, neapsiriboja tik kalendorinių švenčių
paminėjimu. Keliami nauji tikslai, ne tik stiprinti bendradarbiavimą tarp Ispanijos lietuvių, bet ir gerinti
ryšius su Ispanijos įstaigomis ir Lietuvos institucijomis, siekti kuo didesnio išeivijos lietuvių atstovavimo.
ILB valdybos pirmininkė Ieva Čekuolytė (2012-2014)

Lietuvos ambasadoje Madride 2012 m. spalio 27 dieną surengtas trečiasis Ispanijos lietuvių
suvažiavimas. Per šį suvažiavimą aptarta ataskaita iš Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) XIV Seimo ir
Lietuvoje vykusio švietimo seminaro, įvertinti darbai, regioninių bendruomenių veikla ir tolesnės veiklos
perspektyvos, išrinkta nauja bendruomenės valdyba. Naująja valdybos pirmininke tapo Ispanijoje
gyvenanti dizainerė Ieva Čekuolytė, nariais: Erika Dobrovolskaitė (Madridas), Andrius Lukoševičius
(Barselona), Regina Gelūnienė (Almerija), Šarūnė Kaušylaitė (Valensija), Eglė Balčiūnaitė (Galisija).
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Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Audra Plepytė ir konsulas Valensijoje Tomas Irnius pasveikino
suvažiavimo dalyvius ir dalyvaujant ambasados darbuotojams su bendruomenės nariais aptarė
lituanistinio švietimo klausimus, diskutavo apie galimybes įgyvendinti bendrus projektus, tarėsi, kaip
padėti bendruomenei dalyvaujant įvairių projektų atrankose. Diplomatai kartu su Ispanijos lietuviais
svarstė ir kaip efektyviau tautiečiams teikti pagalbą, kurios reikia bendraujant su Ispanijos valdžios
institucijomis bei darbdaviais. Ispanijos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos duomenimis 2012 m.
birželį šalyje gyveno daugiau kaip 22 tūkst. lietuvių, turinčių registracijos Ispanijoje pažymėjimą arba
šios šalies gyventojo kortelę.
Suvažiavimo dalyviai paraginti dalyvauti IX pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, 2013 metais vyksiančiose
Lietuvoje.

(Vaikų diena Valensijoje 2012 m.)

Ispanijos lietuvių bendruomenė pradėjo bendrauti ir virtualiai – nuo 2012 m. balandžio Facebook tinkle
Ieva Čekuolytė sukurė grupę „Ispanijos Lietuvių Bendruomenė Comunidad Lituana en España“, šiame
tinkle taip pat ėmė veikti ir regioninės grupės. Buvo žadama plėtoti interneto puslapį http://lituanos.es/.
Ispanijos lietuviai atstovauja ir pristato Lietuvą įvairiose parodose, mugėse, universitetuose, skaitomos
paskaitos, dalinama informacija. Daugelyje projektų pristatant šalį bendradarbiaujama su Lietuvos
ambasada ir konsulatu bei Lietuvos garbės konsulais.

9

Bendruomenė aktyviai dalyvavo Europos šventėse, mugėse, įvairiuose renginiuose.

Ieva Čekuolytė įgyvendino seriją projektų kultūros srityje, sukūrė ILB logotipą, įsteigė Madrido
lituanistinę mokyklėlę „Ramtatulis“, dirbo visuomeninį darbą susijusi su socialinėmis problemomis:
įteisinant lietuviško vertimo garantijas patekusiems į teisminę padėtį, bendradarbiavo projektuose
kovoje su prekybą žmonėmis ir suderino Lietuviškų diplomų pripažinimo standartus su Ispanijos
Švietimo Ministerija.

2010 – 2014 ILB ne tik vienijo Ispanijoje gyvenančius lietuvius, bet taip pat jų poras bei artimuosius. Vis
labiau augo poreikis lietuvių kalbos pamokoms Madride. Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Audra Plepytė
ir Patarėjas Gytis Marcinkevičius mielai pasiūlė ambasados patalpas lietuvių kalbos pamokoms
suaugusiems, kurias vedė Erika Dobrovolskaitė. Pamokos ne tik padėdavo Ispanams išmokti kalbos ir
mūsų tautos istorijos bei kultūros, tuo pačiu suvienijo grupę žmonių, kuriems rūpi Lietuva ir ILB veikla.
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ILB valdybos pirmininkė Regina Aldona Gelūnienė (2014-2019)

2014 m. spalio 7d. ILB valdybos pirmininkė Ieva Čekuolytė dėl asmeninių priežasčių atsistatydino iš
užimamų pareigų, todėl spalio 11d. LR ambasadoje Madride buvo sušauktas Neeilinis visuotinis ILB
susirinkimas, kurio tikslas išrinkti naują ILB Valdybą, aptarti bendruomenės veiklą ir poreikius, galimus
projektus kitiems metams bei kiti su ILB susiję klausimai.

Neeilinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja ILB valdybos pirmininke - Regina Gelūnienė, pirmininkės
pavaduotoja Erika Dobrovolskaitė, sekretorė Ieva Petružytė, Valdybos nariai Eglė Balčiūnaitė ir Tomas
Kriukelis. Taip pat buvo suburta iniciatyvinė grupė Ispanijos Jaunimo Sąjungai atkurti, kurios nariais tapo
Henrikas Daukantas, Lukas Alijošius ir Ieva Petružytė.
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2016 m. pradžioje ILB valdybos pirmininkės pavaduotojos Erikos Dobrovolskaitės ir Galisijos lietuvių
bendruomenės pirmininkės Eglės Balčiūnaitės iniciatyva buvo pasiūlytas visus Ispanijos lietuvius
suvienijantis renginys - žygis Kovo 11-osios progai paminėti praeinant Camino de Santiago kelio atkarpą.
Prie šios iniciatyvos ir renginio organizavimo entuziastingai prisidejo ir LR ambasada. Pirmasis
pasirinktas žygio maršrutas - Camino Portugués (Portugališkasis kelias) atkarpa Padron - Santiago de
Compostela Katedra.

(žygio dalyviai 2016 m.)

(žygio dalyviai 2016 m.)

Regina Gelūnienė ėmėsi regioninių bendruomenių aktyvinimo ir telkimo. Po keleto sąstingio metų vėl
pabandė plėtoti bendruomeninį ir kultūrinį gyvenimą.

(Lietuvybės seminaras Valensijoje 2016 m.)
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(Sustiprėjusios Alikantės bendruomenės susiburimas 2016 m.)

2017 m. ILB kartu su Ambasada organizavo antrąjį Kovo 11-osios minėjimo žygį - Camino Francés
(Prancūziškasis kelias) atkarpa O Pedrouzo - Santiago de Compostela Katedra. Antrasis žygis subūrė
dvigubai daugiau dalyvių – į renginį atvyko Katalonijos, Alikantės lietuviai, Valensijos konsulas Dainius
Šriubša ir Portugalijos lietuvių bendruomenės atstovė Ilona Mineikytė.

(žygio dalyviai 2017 m.)

ILB nariai vieningai nuėjo simbolinę 20 km piligriminio Šv. Jokūbo kelio atkarpą, o po žygio
bendruomenės nariai dalyvavo Šv. Mišiose Santjago de Kompostelos katedroje, kurių metu paminėta
Lietuvos piligrimų kelionė už tautos laisvę. Vakare renginio dalyviai susitiko bendruomenės vakaronėje,
kurioje grojo ir dainavo svečiai iš Lietuvos Ainis ir Gediminas Storpirščiai. Lietuviai iš skirtingų Ispanijos
regionų turėjo progą susitikti gyvai, susipažinti, pabendrauti, užmegzti ryšius tarp regioninių
bendruomenių.
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(žygio dalyviai 2017 m.)

2017 m. gruodžio 3 d. Madride įvyko ILB visuotinis neeilinis susirinkimas, kurio metu buvo kalbėta apie
būsimus projektus, ILB narystę ir mokesčio rinkimą; vyko ILB valdybos perrinkimas. Naujai 3 metų
kadensijai ILB valdybos pirmininke buvo perrinkta Regina Gelūnienė (Valensija), valdybos pirmininkės
pavaduotoja Agneta Vansavičienė (Tenerifė), sekretore Edita Vasiljevienė (Almerija), iždininke Eglė
Balčiūnaitė (Galisija) ir nariais Henrikas Daukantas (Madridas), Darius Gulbinas (Alikantė), Tomas
Dinsmonas (Barselona).
Regioninės bendruomenės organizuoja renginius, skirtus įvairioms datoms pažymėti, švenčia tradicines
šventes, o Ispanijos lietuvių bendruomenė jas telkia ir organizuoja brandesnius bendrus kultūrinius
renginius. Vienas iš puikiai pavykusių renginių – tai medelių sodinimas Dehesa el Saler pajūrio
draustinyje netoli Valensijos. Akcijos „Pasodink Šimtmečio medį“ metu buvo pasodinta šimtas medelių,
kurie simbolizuos šimtą Lietuvos valstybės metų.
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Kovo 11-osios minėjimo žygis Ispanijos lietuvių bendruomenėje tapo tradicininiu. 2018 m. ILB kartu su
LR Ambasada Ispanijoje ir konsulatu Valensijoj visus pakvietė į Šimtmečio žygį piligriminiu Santjago
keliu, kartu įveikti simbolinę Camino Sanabrés (Sanabrijos kelias) atkarpą O Pedrouzo - Santiago de
Compostela Katedra ir tokiu būdu puikiai praleisti laiką besidžiaugiant tautiečių bendryste ir draugyste.

(žygio dalyviai 2018 m.)

Po Šimtmečio žygio bendruomenės nariai dalyvavo Šv. Mišiose Santjago de Kompostelos katedroje, kur
giedojo San Pelayo choras iš Vigo, išmokęs kelias giesmes lietuviškai (vadovė Živilė Keblikaitė).
Arkivyskupas Mons. Julián Barrio pasveikino žygio dalyvius su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo renginyje dalyvavo ne tik atstovai iš daugumos
Ispanijos regioninių lietuvių bendruomenių bei Lietuvos ir Ispanijos institucijų atstovai, bet ir kapelionas
pranciškonas Br. Paulius Vaineikis, Seimo narė, Tarpparlamentinės ryšių su Ispanijos Karalyste grupės
pirmininkė Gintarė Skaistė, URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas.
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Vakare renginio dalyviai susitiko Ispanijos lietuvių bendruomenės organizuojamoje diskusijoje „Lietuvai
svarbios datos ir įvykiai - ką jie reiškia svetur gyvenantiems lietuviams“. Susirinkusieji diskutavo apie
dvigubos pilietybės privalumus ir iššūkius, privalomąją pradinę karo tarnybą, Lietuvos piliečių aktyvesnį
dalyvavimą rinkimuose, švietimo klausimus ir užsienio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos institucijų
bendradarbiavimą. Po diskusijos vyko vakaronė su aktore ir rašytoja Nijole Narmontaite.

(žygio dalyviai 2018 m.)

2018 m. buvo gausūs Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtais renginiais. ILB dalyvavo Pasaulio
lietuvių bendruomenės projekte “100 Lietuvos veidų - sujunkime Lietuvą” Vilniuje. Liepos 1d. Rotušės
aikštėje paviljonų miestelyje Ispanija turėjo savo palapine kur vyko Ispaniškos gastronomijos (tapas,
paella, alyvuogės, alyvuogių aliejus), flamenko, Jurgos Vilės knygos pristatymai; viktorina apie Ispaniją;
dirbtuvės vaikams - gaminome šimtmečio vėliavą iš širdžių.
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2018 m. spalio mėn. Valensijoje Ispanijos lietuvių bendruomenė organizavo diskusiją „Ar galime mylėti
Lietuvą iš toli?“. Renginyje dalyvavo svečiai iš Lietuvos: Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
Arnoldas Pranckevičius, advokatas Justinas Jarusevičius ir dainininkas Andrius Mamontovas. Diskusijos
dalyviai išsakė savo poziciją pilietybės, referendumo bei pilietiškumo temomis. Diskusiją moderavo
LR konsulas Valensijoje Dainius Šriubša.

ILB Valdyba ir regioninės lietuvių bendruomenės Ispanijoje tampa vis labiau aktyvesnės. Atsigauna
senosios ir kuriasi naujos. Daugėja įvairiausių renginių (filmų peržiūros, koncertai, stovyklos, mokymai),
dalinamasi gerąja patirtimi, mezgasi draugiškas bendradarbiavimas tarp skirtingų bendruomenių.

(Lietuvių bendruomenė Alikantėje 2018 m.)

(Lietuvių bendruomenė Valensijoje)
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(Lietuvių bendruomenė Katalonijoje 2018 m.)

(Lietuvių bendruomenė Tenerifėje 2018 m.)
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(Galisijos lietuvių bendruomenė 2018 m.)

2019 m. įvyko ketvirtasis tradicinis Kovo 11-osios minėjimo žygis, skirtas paminėti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą, ir visus tautiečius, kurie kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę. Šįkart buvo
pasirinktas vaizdingas maršrutas Camino Finisterre ir žygio dalyviai ėjo jo atkarpa nuo Cee meistelio iki
Finisterės švyturio. Šiemet Ispanijos lietuvių bendruomenę žygyje lydėjo garbus svečias Prelatas
Edmundas Putrimas bei prisijungė ir Jungtinės Karalystės lietuviai, vadovaujami pirmininkės Dalios
Asanavičiūtės. Vakare po žygio visi dalyviai susirinko San Francisco bažnyčioje pasimelsti už Lietuvą.
Vėliau diskutavo užsienyje gyvenantiems lietuviams aktualiomis temomis, dalijosi bendruomenių
patirtimis, kelionės įspūdžiais.

(žygio dalyviai 2019 m.)
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2019 m. vyko labai artimas ILB bendradarbiavimas su URM Užsienio lietuvių departamentu ir darbas
„Globali Lietuva“ projektuose. Tomas Dinsmonas, LBK valdybos pirmininkas ypač aktyviai ragino
Ispanijos lietuvius nebūti abejingais ir aktyviai dalyvauti Pilietybės išsaugojimo referendume, bei LR
Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose; jungtis prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pilietinės
akcijos #MūsųMetasDABAR. Ispanijos lietuvių dalyvavimo rinkimuose aktyvumas išaugo net kelis kartus.

2019 m. birželio 8 d. įvyko Visuotinis ILB susirinkimas, kuriame Ispanijos lietuviai aiškiai ir vieningai
pasisakė už permainas. Susirinkimo metu absoliučia balsų dauguma išrinkta laikinoji ILB valdybos darbo
grupė, kuri įgaliota parengti kuo greičiau ILB Statuto naują redakciją, ILB nario registravimosi anketą ir
sušaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą ir eiti kokybinių pokyčių keliu.

2019 m. rugsėjo 6 d. minint Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) oficialaus įsteigimo 15-ąsias metines
ILB Valdyba širdingai sveikino visus bendruomenės narius, kada nors prisidėjusius savo darbais ir
entuziazmu, o ypač tuos kurie ir šiandien aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje negailėdami nei
savo brangaus laiko, nei jėgų. Pabrėždama jog kiekvieno nario indėlis yra neįkainojamas, ILB Valdyba
linkėjo visiems santarvės, brandos, kantrybės ir užsidegimo garsinant Lietuvos vardą Ispanijoje ir už jos
ribų.
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