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LA NOSTRA TECNOLOGIAQUI SOM
Un aliat de confiança

• DISSENYEM I CREEM SISTEMES GENERADORS DE VEU 
INTEL·LIGENTS BASATS EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (AI).
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LIBERIA és una empresa tecnològica que neix de la pròpia 
experiència per donar solució a una necessitat que pateixen 
moltes persones quan es queden sense poder parlar.

COMMUNITY

PENSADA, dissenyada i desenvolupada PER A TU!

Basada en el VALOR HUMÀ

DE PERSONES PER A LES PERSONES

El testimoni dels protagonistes és clau per 
crear solucions que responguin a les 

necessitats d'una societat en evolució.

DIGNITAT I AUTONOMIA

La qualitat de la teva vida depèn de 
la qualitat de les teves relacions, per 
això millorem la teva comunicació de 

manera diferent i la fem ràpida, 
senzilla, intuïtiva i personalitzable 

perquè tots som diferents.

Millorem la teva comunicació i la dels teus

• SOM ESPECIALISTES AL PROCESSAMENT NATURAL DEL 
LLENGUATGE.



Escoltar a la persona perquè es 
senti especial i compresa és tenir 

cura de tots i que el teu equip sigui 
més efectiu.

Descobreix què pot fer la 
comunicació efectiva i afectiva 

per les teves residents.

Els teus residents són el teu actiu 
més important, ofereix-li la millor 

proposta en comunicació 
intel·ligent i fes-lo feliç.
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TECNOLOGIA PER A RESIDÈNCIES
Persones amb problemes per parlar (*)

Empoderem i humanitzem junts la veu de la gent gran

Trencar barreres per fomentar la 
igualtat i protegir els seus drets.

LA INCAPACITAT COMUNICATIVA

(*) Residents afectats per ictus o d’altres afectacions similars. 

BENESTAR

ÈTICA, AUTONOMIA, VALOR I DIGNITAT

MILLORA DE LES CURES

Ofereix suport per a una vida independent

Millorem la seva comunicació i la del teu equip

Entén i millora la comunicació dels usuaris.



LA SOLUCIÓ
Sistema de comunicació LIBERIA Thot

o INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (AI)
Element diferenciador que el converteix en una solució única.

o RECONEIXEMENT DE VEU
Fa servir xarxes neuronals que processen el llenguatge de les 
persones que intervenen en la conversa amb el pacient a través 
del reconeixement de veu.

o Dóna poder a l’usuari REDUINT LA CÀRREGA COGNITIVA
Permet al resident parlar de forma natural contextualitzant el 
missatge adequadament.

o L’INTERNET DE LES COSES
Facilita personalitzar i dinamitzar processos que permeten 
millorar la interacció i la comunicació de les persones.

o TECNOLOGÍA LIBERIA
Una tecnologia avançada de la que parlen i tenen a la seva UCI 
Hospitals com:
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L'únic sistema bidireccional del món

24 idiomes

COMMUNITY

Un comunicador senzill, ràpid, intuïtiu i eficaç.



COMMUNITY
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Residència La Tardor
Residència La Tardor, és un centre per a la gent gran, que va néixer fa 
més de 15 anys al cor d’Olot.

Des de la seva creació ha estat pensat i dissenyat amb un nou 
concepte d’atenció a la gent gran, en un procés de renovació, 
d’innovació i millora contínua. 

“Per a la Pilar, ha estat un abans i un després … “

S’han incorporat les noves tecnologies, per a tenir una 
millor cura de la salut i benestar dels usuaris, poder viure 
noves experiències i millorar la comunicació amb les 
famílies.

Dins el mateix centre, es disposa de varies 
àrees de convivència amb grups reduïts i 
espais molts amplis per a la comoditat de 
tots els residents.  

La prioritat és la qualitat de vida de les 
persones grans, en base les necessitats 
particulars de cada usuari, però sobretot, 
garantint els seus drets i respectant les 
seves preferències.

“La integració dels usuaris que 
han patit un ICTUS, i utilitzen el 
sistema, ha millorat moltíssim … ja 
no es produeixen situacions de 
bloqueig ...“

“... tot i haver viscut amb la mare 
molt de temps, en les visites 
presencials hem començat a 
utilitzar el comunicador ...“

Usuaria:

o Pilar, 81 anys

o +10 anys desde l’ICTUS


