
 

 

Consulta i horaris 
Accés lliure de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h 
Horari d'estiu (juliol): de 10 a 19.30 h 
Tancat per vacances: Setmana Santa, Agost i Nadal 
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El Centre de Documentació Europea, que va néixer l’any 1985, és fruit d’un 
conveni entre la UAB i la Comissió Europea.  
 
Dins de l’organigrama de la UAB forma part del Servei de Biblioteques, com a 
extensió de la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
El seu objectiu és donar a conèixer les polítiques de la UE i potenciar l’estudi i 
la recerca sobre la integració europea a la universitat. A més, forma part de la 
Xarxa d’Informació Europe Direct, el servei d’informació al ciutadà de la 
Comissió Europea. 
 
El CDE col·labora estretament amb l'Institut Universitari d’Estudis Europeus 
(IUEE), sent el dipositari dels treballs de recerca elaborats per l’Institut i 
donant suport a la docència dels seus màsters. A la pàgina web del CDE 
(www.uab.cat/biblioteques/cde) trobareu els enllaços als serveis i publicacions 
de què s’encarrega el Centre. 
 

Serveis generals 
 Préstec a membres de la comunitat universitària de la UAB. 
 Sala de lectura i ordinadors amb connexió a Internet. 
 Accés al Catàleg de les Biblioteques de la UAB, al Catàleg de la 

Biblioteca Digital de Catalunya i als recursos digitals del Servei de 
Biblioteques de la UAB. 

 

Serveis específics 
 Es pot concertar cita amb el documentalista del CDE per demandes 

d’informació bibliogràfica específica.  
 Espai Divulgatiu de la Unió Europea, on trobareu fullets de divulgació 

gratuïts relacionats amb la UE. 
 Consulta de les publicacions oficials de la UE i tramitació de peticions 

a les institucions europees per accedir a la documentació oficial no 
disponible en el propi CDE. 

 

Activitats de difusió 
 Campanyes de promoció. Coincidint amb el Dia d’Europa (9 de 

maig) per donar a conèixer la UE entre la comunitat universitària 
(estands, jocs, etc.). 
 

Publicacions 
 Notícies UE - Butlletí del CDE. Recull de les notícies més rellevants 

sobre Europa. Subscripció gratuïta. blogs.uab.cat/cdeuabinfo 
 Sumaris de revistes d’àmbit europeu. Recull quinzenal de 

publicacions periòdiques especialitzades en la Unió Europea.  
pagines.uab.cat/cde-sumaris 

 
Recopilacions de webs 

 Recursos temàtics sobre la UE. Enllaços relacionats amb Europa,  
organitzats per matèries, tipus de fonts i geogràfic. 
www.delicious.com/cdeuabmonografics  

 CDE Anuncis. Recopilació d’enllaços sobre treball, finançament i 
formació de la UE. Amb una selecció exhaustiva dels estudis sobre 
Europa arreu del món (llicenciatures, màsters...).  
delicious.com/cdeanuncis 

 

Xarxes socials 
 Taulell d’Anuncis sobre Europa. Bloc de convocatòries de la UE 

sobre ajuts i subvencions, beques, formació, licitacions, pràctiques, 
premis i concursos, socis i ofertes de treball. blogs.uab.cat/cdeanuncis 

 Facebook. Perfil del Centre de Documentació Europea UAB a la 
xarxa social, on s'ofereixen notícies relacionades amb Europa i sobre 
el Centre. 

 


