
L’OBEDIÈNCIA, EL CAMÍ PER LA RECUPERACIÓ

Un estudi de cas d’un Hospital de dia de tractament de TCA 

INTRODUCCIÓ
El centre terapèutic es pot considerar una Institució Total,
tot i l’ingrés parcial?
L’estudi analitza les característiques d’un centre d’HD i la
construcció subjectiva de les pacients sota les
conceptualitzacions d’Institució Total (Goffman:1961: 19)
dins la Xarxa de dispositiu disciplinari (Foucault 1975: 201)

• Considerar un centre de règim parcial com una IT,
després d’una reformulació conceptual.

• Analitzar els mecanismes disciplinaris per comprendre
la mortificació del Rol Civil de les pacients.

• Esbossar les etapes de les pacients en el procés de
resocialització i conversió.

OBJECTIUS

Centre d’Hospital del Dia = Institució Total?

- Aïllament/Clausura? → XARXA INSTITUCIONAL DE SEGREST (Família com a  vigilants) 

“Quan vaig entrar, em va canviar la vida cent per cent. És el que he dit, no podia fer res del que feia, estava retinguda”. 

(E1)

Vida quotidiana regida per la 

mateixa autoritat

Massa homogènia 

d’interns

Sistema Normatiu Cos d’ autoritat 

“Hi havia com un horari que 

havíem de complir que es 

basava en fer teràpia de grup, 

teràpia individual, menjar, i 

estava tot super mesurat, 

[...]tot molt estricte a seguir”. 

(E5)

“Ens feien tenir una 

actitud amb les altres 

com de fer-ho tot 

juntes, anar al lavabo 

juntes, com que ens 

van obligar a intimar 

molt, molt ràpid, tot 

super artificial” (E4)

“Algunes de les normes, 

sobretot quan entraves la 

teva independència s’abolia, 

tornaves a ser com un nen 

petit”. (E2) 

“Triava bàsicament tota la 

meva vida, [...], era el control 

absolut”.(E4) (Terapeuta) 

“De policia [...] seguir les 

normes, normes de menjar i 

controlar-me”.  (E2) (Família) 

Objectiu formal institució: Curació i recuperació de la normalitat.

- Resocialització: “va ser un abans i un després. Va ser un punt d’inflexió a la meva vida. Un espai on em van ensenyar a 

ser qui sóc ara” (E6)

- Conversió/ Obediència: “Assumir que si lluites en contra, tot anirà pitjor. Que l’únic que pots fer és abaixar el cap i dir: 

vale, faré el que digueu”. (E6)

ANÀLISI I RESULTATS 

METODOLOGIA

CONCLUSIONS

• Anàlisi qualitativa 
• Desenvolupamet d’ entrevistes semiestructurades. 
• Mètode inductiu i anàlisi per categories preestablertes.

PERFIL
• Mostra: 6  expacients diagnosticades d’anorèxia.
• Gènere: Dones.
• Durada del tractament: entre 3 i 5 anys.
• Període d’alta: mínim 2 anys.  

• El centre d’hospital de dia es pot considerar una IT. La 
institució es filtra en el dispositiu familiar 
transformant-lo en un agent d’autoritat més. XARXA 
INSTITUCIONAL DE SEGREST (Família com a  vigilants).

• Algunes d’elles afirmen la concepció “d’identitat 
malalta” pel seu entorn després del procés de 
tractament. Segueixen mantenint l’estigma. 

• El procés de resocialització s’ha vist més cristal·litzat 
en les accions que en les creences i pensaments. Les 
expacients segueixen tenint pensaments ”malalts”. 
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