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HISPASAT patrocina o II Encontro de 

basquete em cadeira de rodas 

 As partidas serão realizadas no Pavilhão Municipal de San Agustín 

de Guadalix entre escolas vindas de diferentes cidades 

espanholas. 

 O encontro, que contará com a participação de mais de 50 

jogadores, tem a intenção de se tornar um torneio de referência na 

Espanha. 

 

Madri, 29 de abril 2016.- Amanhã, sábado, será realizado no Pavilhão Municipal de 

San Agustín de Guadalix, o “II Encontro de basquete em cadeira de rodas HISPASAT”, 

organizado pela Associação Madrilena de Espinha Bífida com a colaboração da 

HISPASAT e da Fundación Estudiantes. Participam do encontro escolas de basquete 

em cadeira de rodas de Vitoria e Bilbao, junto com as três equipes da EstuAMEB (a 

escola de basquete em cadeira de rodas da HISPASAT, da Fundación Estudiantes e 

da Associação AMEB).  

Essa escola de basquete tem como objetivo ser um vínculo social entre os integrantes 

da equipe onde, além de promover valores como o compromisso, o trabalho em 

equipe, a superação ou a solidariedade são potencializados os hábitos saudáveis da 

vida cotidiana. Desta maneira, ela busca ser um ponto de referência para o 

desenvolvimento integral dos jogadores, tanto no quesito esportivo como no pessoal.  

Com este campeonato, o caráter de escola aberta e de âmbito nacional que a 

EstuAMEB tem é reafirmado, querendo superar não só as fronteiras individuais, mas 

também as geográficas. O esporte está muito vinculado com a competição e a 

superação, facetas que os jovens vão poder vivenciar durante toda a jornada. De todo 

modo, o objetivo do evento é criar um ambiente no qual se aprecie o basquete e as 

vantagens e valores que esse esporte de equipe oferece. Nesta segunda edição do 

Encontro Hispasat, que pretende se tornar uma referência na Espanha, vão participar 

50 jogadores integrantes de cinco equipes de basquete em cadeira de rodas. 

O evento é um passo a mais na união que a HISPASAT, a Fundación Estudiantes e a 

AMEB (Associação Espanhola de Espinha Bífida) firmaram desde a criação da 

primeira escola de basquete em cadeira de rodas da Movistar Estudiantes, promovida 

pela operadora de satélites espanhola no marco de sua política de RSC.  

AMEB  

A AMEB, a Associação Madrilena de Espinha Bífida, foi criada há 40 anos tendo como 

objeto a promoção, atenção e proteção das pessoas em risco de exclusão devido a 
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sua deficiência, especialmente de natureza física, em todos seus aspectos, 

fomentando e aperfeiçoando os atos assistenciais, educativos, sanitários e de inclusão 

social e trabalhista dos mesmos de maneira que possam se converter em benefício de 

sua qualidade de vida e dos seus familiares. No ano de 2003, a AMEB colocou em 

prática a Escola de Basquete em Cadeira de Rodas, que começa como uma iniciativa 

a cavalo entre um enfoque "pseudoterapêutico" e o puramente lúdico. Ela se 

consolidou de tal forma que, atualmente, a assistência e o compromisso com todas as 

partes são muito importantes, pois as crianças encontram no esporte um meio de 

relação entre iguais, de superação e de desenvolvimento de suas próprias 

capacidades. 

HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é constituído por empresas presentes tanto na Espanha como na 

América Latina, onde está localizada sua filial brasileira, HISPAMAR. O Grupo é líder 

na difusão e distribuição de conteúdos em espanhol e português, inclusive a 

transmissão de importantes plataformas digitais de Televisão Digital Via Satélite (DTH) 

e Televisão de Alta Definição (HDTV). A HISPASAT também oferece serviços de 

banda larga por satélite e outras soluções de valor agregado a governos, corporações 

e operadoras de telecomunicações na América, Europa e norte da África. A 

HISPASAT é uma das principais empresas do mundo devido a seu desempenho no 

setor e a principal ponte de comunicações entre a Europa e a América. Como empresa 

comprometida com a ética, o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento das 

pessoas e da comunidade, a operadora desenvolve uma política de Responsabilidade 

Social Corporativa que implica em ações de inclusão social como a que está 

promovendo com essa escola de basquete em cadeira de rodas.  

Fundación Estudiantes 

A Fundación Estudiantes foi fundada no ano 2000 para canalizar e dar visibilidade à 

responsabilidade social do Club Estudiantes, fundado há 68 anos e cujo lema é a 

“formação das pessoas através do basquete”. A Fundação toma o testemunho e o 

espírito do clube e seu principal objetivo é criar e desenvolver projetos que unam o 

esporte e a deficiência, a juventude, a solidariedade e a proximidade do basquete com 

grupos vulneráveis. Dar visibilidade aos que não são visíveis e dar oportunidades de 

prática e, sobretudo, de desfrutar do basquete. A Fundação está há quase 10 anos 

criando, desenvolvendo e promovendo escolas e equipes de pessoas com deficiência 

e fez da Movistar Estudiantes a maior escola inclusiva da Europa. 

Para mais informações entre em contato com: 

AMEB: comunicacion@ameb.es  
Fone: 915630448 
 
HISPASAT: comunicacion@hispasat.es  
Fone: 917102540 
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Fundación Estudiantes: eireg@clubestudiantes.com  
Fone: 618 71 64 38 

mailto:eireg@clubestudiantes.com

