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Desprès de gairebé 40 anys de trajectòria d’ensenyament, recerca i transferència en els 

diferents àmbits de la Unió Europea (UE), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

mitjançant l’Institut d’Estudis Europeus i el Centre de Documentació Europea, ha 

decidit emprendre el repte de tirar endavant una publicació periòdica sobre estudis de 

la UE. Sota el nom de Quaderns IEE, encetem el que volem que sigui una col·lecció 

d’estudis sobre temes europeus que ha de respondre a les característiques de 

multidisciplinarietat, transversalitat i diversitat d’enfocaments. 

És l’única revista d’aquestes característiques que actualment es produeix des de 

Catalunya, però neix amb una voluntat global, sense limitacions territorials. Tant la 

matèria de la que s’ocupa, com les llengües emprades (català, castellà, francès, anglès i 

italià) parteixen de l’objectiu d’obrir al món tant la possibilitat de presentar-hi 

publicacions, com de garantir-ne la seva difusió. També, per aquest motiu, la revista 

s’ofereix en accés obert, al que s’hi pot arribar mitjançant aquest vincle: 

https://revistes.uab.cat/quadernsiee. 

Aquesta visió transversal i multidisciplinària es correspon amb la pròpia UE, 

però també amb l’estructura del Màster Oficial d’Integració Europea, que es centra en 

quatre grans branques: acció exterior, ciència política, dret i economia. Per tant, seguint 

amb aquesta tradició plurisectorial dels ensenyaments i recerca de la UAB en estudis 

europeus, la revista té per objecte la publicació d’articles des de qualsevol d’aquests 

enfocaments. 

En el moment de debatre sobre la possibilitat de començar l’edició de una nova 

revista, una de les qüestions que ens vam plantejar va ser el seu propòsit. En aquest 

sentit, l’objectiu material era ben clar, es tractava de contribuir a l’enriquiment del 

pensament científic sobre la UE. Però, l’altre repte que volíem afrontar era el de ser una 

publicació que servís de plataforma per fomentar l’esperit de recerca de noves 

generacions investigadores. La revista Quaderns IEE no pretén ser exclusivament un 

espai per a la nova joventut investigadora sobre la UE, però sí oferir-los un entorn 

especialment pensat per a ells. És una publicació en la que volem que hi convisquin 

recerques d’investigadores i investigadors de llarga trajectòria, amb investigacions de 

gent més jove, que s’està obrint camí en aquest àmbit i que té aportacions que cal 

prendre en consideració. Neix, per tant, com un espai de convivència entre seniority i 
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juniority, amb especial cura envers aquest darrer sector. Tanmateix, també té un 

principi molt clar: joventut i experiència més curta en publicacions científiques no es 

pot associar, en cap cas, amb manca de rigor o de qualitat. Per aquest motiu, Quaderns 

IEE estableix un sistema de peer review, que garantirà l’assoliment dels principis bàsics 

de la recerca científica. 

Aquest rigor i qualitat també s’ha tingut en compte a l’hora de formar l’equip 

editorial. Aquest equip —dividit en Consell de redacció i Consell assessor— està 

compost per personal docent i investigador de reconegut prestigi en les quatres 

especialitats mencionades. En aquest punt, no vull deixar de fer un esment explícit al 

grup que té la responsabilitat de l’edició de la revista, que ha estat fonamental perquè 

el projecte vegi avui la llum. 

A l’estructura de la revista també li hem prestat molta atenció. Amb la publicació 

es pretén, abans que res, assentar una plataforma en la que publicar continguts 

científics sobre temes de la UE. Però, també, hi ha la voluntat que sigui un espai en el 

que trobin un lloc de difusió els projectes de recerca en curs, en el que s’expliquin els 

seus objectius i desenvolupament; o un espai on publicar notes d’actualitat, sobre 

temes molt vius i sobre els que es vol oferir la darrera visió o els darrers avenços. Per 

tot això, Quaderns IEE s’estructura en sis seccions: Estudis, Comentaris, Notes de 

recerca, Notes d’actualitat, Ressenyes i Agenda. D’aquesta manera, es garanteix tant la 

difusió científica plural i tranversal, com l’actualitat sobre desenvolupaments 

sectorials, recerques en curs, congressos i seminaris a celebrar. 

Som conscients que comencem un repte important i l’assumim amb il·lusió i 

professionalitat, però també amb el convenciment d’estar oferint una nova eina de 

divulgació científica, oberta a tothom qui es vulgui endinsar en la recerca sobre temes 

europeus, amb rigor i qualitat. En aquest sentit, entenem que una nova revista no pot 

ser més que un motiu d’alegria compartida, però també som conscients que això sols 

serà possible —i tindrà continuïtat—, si rebem la confiança dels investigadors, 

consolidats i novells. Per aquest motiu, amb aquest editorial també volem fer una crida 

a tota la comunitat científica, especialitzada en temes europeus, perquè comparteixi 

amb nosaltres les seves investigacions i ens permeti ser una plataforma més per a la 

seva difusió. 

No vull acabar sense donar les gràcies a totes les persones que han fet possible 

que avui es presenti aquest primer número. Des de les autores i autors de les 

publicacions, fins a totes les persones dels diferents serveis que li han dedicat els seus 

coneixements i el seu temps, a les quals els vull donar les gràcies per la seva confiança 

i el seu esforç. Sense la generositat de totes elles, avui no seriem aquí i això no hauria 

estat possible.  

 


