
Avaluació de bones pràctiques associatives del grup de recerca CREA1 
(RESUM) 

 
RESULTATS DE L’ENQUESTA A MEMBRES I EX-MEMBRES DE CREA I ELS SEUS FAMILIARS: 

Formes de vida 

- El 45% dels membres viuen amb parella i/o fills. D’aquests, el 76% ho fan amb no membres i el 
24% amb membres. 
 
Connexió amb el món extern 

- El 100% dels familiars contactats han manifestat tenir una bona relació i estret vincle amb el 
membre de la seva família pertanyent a CREA. El 100% dels familiars creuen que el grup és 
beneficiós pel membre de la seva família. 
- El 80% de les persones entrevistades responen que són membres i han donat noms de diverses 
associacions professionals, partits polítics, clubs esportius, sindicats, etc. no vinculats al CREA  

Control de la vida personal 

- 100% de les persones entrevistades responen que la participació a assemblees, grups de dones, 
seminaris, etc., NO és obligatòria. 
- El 100% de les persones entrevistades responen que mai ningú del CREA els ha fet cap 
suggeriment de com viure la seva vida o amb qui tenir relacions. 
- Tots els membres tenen beques o sous i no són dependents de CREA. 
 
Aïllament  

- El grup és obert. Molts dels seus membres pertanyen a altres grups de recerca. Per altra banda, 
altres investigadors forans col·laboren amb ells.  
 
Abús 

- El nivell elevat de feina té una recompensa en l’adquisició de currículum, que ajuda a adquirir 
professions amb un grau elevat de reconeixement social i que s’allunyen de la precarietat. (...) els 
membres poden guanyar-se la vida perfectament fora del grup, per a la qual cosa esdevé un 
instrument útil per a les persones, i no a l’inrevés, com passa en grups abusius. Així aquesta 
dinàmica no seria abusiva. 

Imposició d’una autoritat única i extraordinària 

- El poder sembla bastant repartit al grup, i en aquest sentit em sembla bastant democràtic. De 
fet algunes crítiques tenen a veure amb la lentitud en prendre decisions degut a aquest caràcter 
assembleari del grup. 

Altres 

- Més de 400 persones han passat pel grup. De les dades recopilades amb els ex-membres s’ha 
constatat que sortir de CREA és una cosa natural i fàcil. Moltes persones han optat per carreres 
professionals fora de la investigació i la docència universitària. Hi ha una permeabilitat gran entre 
l’entrada i la sortida, i no hi ha ostracisme per qui marxa. 

                                                           
1 Resum de l’avaluació realitzada pel psicòleg José Fernàndez Aguado (col·legiat núm. 8175,  expert en Grups De 
Manipulació Psicològica i membre d’ICSA (International Cultic Studies Association)   


