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CONTROL LIVE S.L. és una Health-tech start-up amb la visió de convertir-se en un referent 
tecnològic i social, ideant I desenvolupant Solucions per la millora de la salut, autonomia, 
benestar i qualitat de vida de les persones amb problemes de mobilitat, facilitant les tasques dels 
seus cuidadors i la millora de l’eficiència i qualitat de servei dels centres assistencials que atenen 
aquestes persones (hospitals, clíniques, centres especialitzats, residències de la 3ª edat, etc.) 

Ubicada a Manresa (Barcelona) i constituïda el 2014 després d’una dura experiència viscuda pel 
seu fundador, derivada d’un accident, que el va dur a idear el concepte bàsic de la V-Chair, amb 
la finalitat d’evitar a altres les greus afectacions que va patir ell i la seva família. El 2017 
CONTROL LIVE adquireix el seu enfoc actual, incorporant nous socis i professionalitzant la gestió, 
per aportar més valor, com solucions tecnològiques i innovadores i donar escala al projecte. 
Sònia Riera, enginyera de formació i MBA, amb àmplia experiència en càrrecs directius en 
diferents sectors, dirigeix el projecte i un equip de 6 persones, de les que 4 són enginyers, que 
han desenvolupat la V-Chair en la versió que ara inicia la seva comercialització. A finals de 
l’exercici 2019 les inversions acumulades ascendeixen a 1,1M€. 

V-Chair és un medical Smart-care-robot, a la vegada cadira de rodes motoritzada d’interior i llit 
articulat, que aporta capacitats úniques i que facilita un canvi de paradigma en el model 
d’assistència a les persones privades de mobilitat. Contribueix a facilitar el descans i a millorar el 
confort i seguretat del pacient, així com a evitar els elevats costos generats per complicacions 
com ara úlceres per pressió (UPP), infeccions respiratòries i urinàries derivades de la manca de 
moviment, apoderant al pacient i als seus cuidadors i facilitant que puguin gaudir d’un major 
benestar, d’una vida més activa, de major qualitat i emocionalment més rica. 

V-Chair compta amb la llicència de fabricació i comercialització de l’AEMPS (Agència Espanyola 
del Medicament i Productes Sanitaris), la certificació CE i ha dut a terme en els laboratoris 
d’APP+ els assajos d’incompatibilitat electromagnètica per productes sanitaris. També ha 
realitzat els assajos per cadires de rodes elèctriques i llits hospitalaris a les instal·lacions d’IBV 
(Institut Biomecànic de València). Així mateix, CONTROL LIVE ha rebut el Reconeixement de Pime 
Innovadora. 

CONTROL LIVE, S.L. www.control-live.com  
C/ Vilatorrada, s/n. 08241- Manresa (Barcelona). 
info@control-live.com.  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/control-live/ 
Twitter: https://twitter.com/ControlLiveSL  
Telefon: +34 636224412 
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