
Per què es perden les persones 
amb Alzheimer?  

- A casa o al centre algunes persones amb 
Alzheimer tenen la necessitat de  
moviment constant i en algunes ocasions 
no poden romandre assegudes gaire temps. 

- A la via pública pot passar que el  
familiar o cuidador les perdi de vista un 
moment durant un passeig i se’n vagin 
a deambular sense destí.

- A la via pública es poden perdre quan 
surten a fer encàrrecs o a fer un tomb 
perquè es desorienten i, quan volen  
tornar a casa, no recorden on viuen.

- Es poden desorientar en el temps  
i pensar que han d’anar a treballar.

Què fer quan una 
persona amb 
Alzheimer es perd?

Federació d’Associacions de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer 
de Catalunya - FAFAC 

Consells dirigits als familiars 
i cuidadors sobre com actuar quan 
es perd o desapareix una persona 
amb Alzheimer

La FAFAC és l’entitat que engloba totes les AFA de
Catalunya i té com finalitat donar-los suport perquè
assoleixin el seu objectiu prioritari de millorar la
qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer i les seves
famílies. 93 412 57 46 / www.fafac.cat
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AFA Alcarràs 
609 886 933
AFA Bages, Berguedà 
938 772 650 
www.afabbs.com
AFA Baix Llobregat 
933 790 022 
www.afabaix.org
AFA Barcelona 
934 125 746 
www.afab-bcn.org
AFA Cervera - La Segarra  
973 532 547 
www.afacervera.org
AFA Cerdanyola del Vallès  
695 550 198 
www.acfacv.com
AFA Costa Daurada 
675 636 494
AFA Figueres 
972 675 511 
www.amafigueres.org
AFA Gavà 
934 617 120 
www.gava.cat
AFA L'Hospitalet
del Llobregat 
932 615 764 
www.alzheimerhospitalet.cat

AFA Lleida 
973 228 988 
www.afall.es
AFA Maresme 
937 988 481 
www.afamaresme.org
AFA Montsià 
977 704 551 
www.afamontsia.org
AFA Osona 
663 486 415 
www.alzheimerosona.com
AFA Reus i Baix Camp 
977 317 603 
www.alzheimerreus.es
AFA La Sènia 
977 576 444
AFA Tàrrega i Comarca 
973 501 478
AFA Tarragona 
977 082 305 
www.tarragona.cat
AFA Terres de l'Ebre  
977 510 519 
www.alzheimerterresdelebre.com
AFA Vallès Occidental 
935 891 382 
www.afavalles.com
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Com facilitar la feina 
a la la policia? 

Podeu ajudar a localitzar el vostre familiar
anotant les vostres dades de contacte, juntament 
amb el nom de la persona amb Alzheimer en:

- una polsera identificativa (FAFAC- PG-ME) 
- un penjoll 
- etiquetes a les peces de roba

- Truqueu immediatament al 112.

- Adreceu-vos a qualsevol comissaria del 
cos de Mossos d'Esquadra (obertes les 
24 hores del dia, els 365 dies de l'any).

- Heu de portar el vostre document 
d’identificació personal (DNI, passaport, 
NIE o permís de conduir).

No cal esperar 24hores

Què fer quan la 
persona aparegui?

- Adreceu-vos a qualsevol comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a retirar la denúncia.

- Si s’ha fet difusió del cas, retireu les fotografies 
i els rètols que s’hagin penjat. Feu-ho també a les 
xarxes socials.

Com més informació 
pugueu donar, millor:

Convé aportar el màxim de dades 
de la persona desapareguda:

- Fem difusió de la desaparició a les bases de 
dades policials compartides amb la resta de 
cossos de seguretat.

- Fem les primeres comprovacions als llocs 
amb més possibilitats de trobar la persona 
desapareguda.

- Activem els recursos operatius propis.

Què fem la Policia?

- Oferint-vos una atenció personal.
- Mantenint un canal d’informació de les novetats  

que es produeixen en la investigació i resolent  
qualsevol dubte relacionat amb la desaparició.

- Donant-vos suport psicològic i assessorament  
en les decisions respecte a la desaparició,  
i en cas necessari, derivant-vos a professionals 
especialitzats.

A l’oficina d’atenció a les
famílies de persones
desaparegudes us ajudaran

Correu electrònic: 
persones.desaparegudes@gencat.cat
Telèfon: 
937 137 137
Horari: 
Dies feiners de dilluns a divendres,  
de les 9.00 a les 14.00 h
www.mossos.cat

Fotografia recent

Lloc i hora en què la 
persona ha desaparegut

Roba que duia en  
el moment de desaparèixer

Descripció detallada,  
amb totes les característiques 
físiques i trets diferencials

Si portava diners, 
targetes o telèfon mòbil

Llocs on li agrada anar i, si ha 
desaparegut amb anterioritat, 
on s’ha localitzat

Informació rellevant de la desaparició i 
sobre la persona desapareguda: tipus 
de diagnòstic (Alzheimer o d’altres 
demències), grau d’autonomia, etc.  

Dades identificatives  
(DNI, llibre de família, carnets...)
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